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Lei Complementar N° 1154/2011

"Dispõe sobre a reestruturação do Quadro
de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal
de NOVA INDEPENDÊNCIA e da outras
providências" .

JOSÉ PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal de Nova Independência,
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber
que a Câmara Municipal aprova e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:-

TÍTULO I
DA REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta Lei Complementar reestrutura o Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura
Municipal de NOVA INDEPENDÊNCIA, bem como revê sua Política de
Remuneração.

Art. 2° - O regime jurídico, de direitos, vantagens, deveres e descontos legais,
aplicáveis aos servidores da Prefeitura Municipal de NOVA INDEPENDÊNCIA é o
celetista e toda legislação pertinente.

§ 10
- A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 40 do art.39

da C.F. somente poderão ser fixados ou alterados por Lei específica, assegurada a
revisão geral anual.

§ 20
- A revisão anual prevista no parágrafo 10 deste artigo será todo dia O] de janeiro,

desde que assegurados recursos orçamentários e financeiros e respeitados os limites
legais. .

Art. 3° - Para efeito desta lei considera-se:

I - Emprego Público é aquele criado por lei, em número certo, com denominação
própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de
atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário público sob regime celetista;

II - Servidor Público é toda pessoa física vinculada ao poder público como funcionário
ou empregado;
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III - Vencimento é a retribuição mensal devida ao ocupante de EMPREGO público.

IV - Remuneração é o vencimento do EMPREGO, acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei;

V - Tabela de Vencimentos é o instrumento de administração salarial que contém o
conjunto de vencimentos em valores monetários;

VI - Quadro de Pessoal é a expressão da estrutura organizacional, definida por
empregos, estabelecido com base na força de trabalho necessária à obtenção dos
objetivos da Administração Municipal;

VII - Referência é o símbolo indicativo de nível de vencimento ou salário fixado para
os empregos.

CAPÍTULO 11
DO QUADRO GERAL DE PESSOAL

Art. 4° - O Quadro Geral de Pessoal Efetivo da Prefeitura do Município de NOVA
INDEPENDÊNCIA é integrado pelos Empregos públicos dos Anexos I, Il, III e IV
integrantes desta lei:

a) Anexo I - empregos de Provimento Efetivo: mantidos, criados, transformados e
extintos.

b) Anexo II - empregos de Provimento Efetivo: discriminados por quantidade,
denominação e referência salarial;

c) Anexo III - Manual da Descrição dos Empregos públicos;

d) Anexo IV - Tabela com as referências atuais;

Art. SO - Os Empregos de provimento efetivo ficam com as denominações e referências
de vencimento estabelecido na conformidade dos Anexos I e lI, parte integrante desta
lei, observadas as seguintes normas:

I - criados, os que constam somente na "Situação Nova";

II - mantidos os empregos, que figuram sem modificações nas duas situações;

III - transformados, com as alterações previstas na coluna "Situação Nova", os
constantes nas duas situações;

IV - extintos na vacância, os que constam na "Situação Atual'" sem correspondência
com a "Situação Nova", e aqueles que contenham a indicação de Extintos na Vacância
no Anexo I.
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Art. 7° - Os ocupantes dos Empregos transformados constantes da coluna "Situação
Atual" do Anexo I ficam automaticamente enquadrados nos Empregos e referências
constantes na coluna "Situação Nova".

Parágrafo Único Os Empregos de provimento efetivo a serem extintos no Anexo I
desta Lei, somente perderão sua eficácia quando ocorrer à vacância do emprego.

CAPÍTULO 111
DO PROVIMENTO DOS EMPREGOS

Art. 6° - Os empregos públicos constantes do Anexo I e II serão providos mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do EMPREGO, na forma prevista no anexo Ill desta lei.

Parágrafo Único - Os concursos públicos realizados pelos órgãos da Administração
Direta e Indireta do Município serão feitos por meio de provas ou de provas e títulos.

CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EMPREGOS

Art. 8° - As descrições das responsabilidades e atribuições dos Empregos discriminados
nos I e II estão definidas em manual próprio - Anexo m.

Parágrafo Único - A transformação dos Empregos foi elaborada levando-se em conta
os requisitos comuns aos Empregos de origem, conforme Manual citado no caput deste
artigo.

Art. 9° - A criação de novos Empregos ou as transferências dos já existentes podem se
dar nos casos em que houver alteração na estrutura organizacional da Prefeitura de
NOVA INDEPENDÊNCIA, que determine mudanças nas atividades ou quando o
emprego não estiver mais compatível com os trabalhos desenvolvidos.

TÍTULO 11
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 10 - O Quadro de Empregos e Salários poderá sofrer revisões periódicas na forma
da lei, tendo como parâmetros as variações de mercado e as alterações dos objetivos da
Administração.

Art. 11 - Os atuais ocupantes dos Empregos transformados, constantes no Anexo 1,
coluna "Situação Atual", que não possuam o requisito de escolaridade previsto para o
emprego correspondente, constante na coluna "Situação Nova", ficam dispensados deste
requisito para enquadramento, exceto aqueles Empregos cuja legislação específica
estabeleça exigência e prazo para atender ao requisito de escolaridade.



ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO MANTIDOS, CRIADOS, TRANSFORMADOS E EXTINTOS

QUANTo SITUAÇAO ATUAL QUANTo SITUAÇAO NOVA
1 Agente de Credito 1 Agente Administrativo

5 Digitador de Microcomputador 5 Agente Administrativo

11 Escrituraria 11 Agente Administrativo

2 Escritu ra ria 2 Agente Administrativo I - Extinguir na Vacância

7 Assistente de Administração 7 Assistente de Administração - Extinguir na Vacância

3 Agente de Saneamento 3 Agente de Saneamento

2 Almoxarife 2 Almoxarife

2 Assistente Social 2 Assistente Social

3 Atendente de Consult. Dentário 3 Atendente de Consultório Dentário

14 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 14 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

2 Auxiliar de Biblioteca 2 Auxiliar de Biblioteca

13 Auxiliar de Enfermagem 13 Auxiliar de Enfermagem

3 Auxiliar de Farmácia 3 Auxiliar de Farmácia

56 Auxiliar de Serviços Diversos 56 Agente de Serviços

4 Operador de Bombas 4 Agente de Serviços

4 Ajudante de Pedreiro 4 Agente de Serviços

3 Carpinteiro 3 Carpinteiro

1 Coveiro 1 Coveiro

4 Educador de Creche 4 Educador de Creche

8 Educador de Creche I 8 Educador de Creche I

2 Eletricista 2 Eletricista

2 Encanador 2 Encanador

2 Enfermeira Padrão 2 Enfermeira Padrão

1 Enfermeira 1 Enfermeira Padrão

2 Engenheiro Agrônomo 2 Engenheiro Agrônomo

1 Engenheiro Civil 1 Engenheiro Civil

1 Farmacêutica 1 Farmacêutica

1 Fiscal de Obras 1 Fiscal de Obras

1 Fiscal de Serviço Público 1 Fiscal de Serviço Público

2 Fiscal Fazendário 1 Fiscal Fazendário

2 Fisioterapeuta 2 Fisioterapeuta

6 Guarda Municipal 6 Vigia Municipal
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QUANT. SITUAÇAO ATUAL QUANT. SITUAÇAO NOVA
5 Inspetor de Aluno 5 Inspetor de Aluno

4 Instrutor de Informática 4 Instrutor de Informática

6 Jardineiro 6 Jardineiro

1 Médico Clinico Geral - 20 H/S 1 Médico Clinico Geral - 20 H/S

1 Médico Ginecologista - 08 H/S 1 Médico Ginecologista - 08 H/S

1 Médico PSF- 40 H/S 1 Médico PSF- 40 H/S

1 Medico Veterinário 1 Medico Veterinário

10 Merendeira 10 Merendeira

14 Monitor 14 Monitor

21 Motorista 21 Motorista

1 Nutricionista 1 Nutricionista

3 Odontólogo - 20 H/S 3 Odontólogo - 20 H/S

2 Operador de Maquinas 2 Operador de Maquinas

10 Pedreiro 10 Pedreiro

2 Procurador Jurídico 2 Procurador Jurídico

2 Professor Assistente 11 2 Professor Assistente 11

2 Professor Assistente I 2 Professor Assistente I

9 Professor de Educação Infantil 9 Professor de Educaçãolnfantil

1 Professor Educação Especial 1 Professor Educação Especial

15 Professor Ensino Fundamental - I 15 Professor Ensino Fundamental - I

20 Professor Ensino Fundamental - 11 20 Professor Ensino Fundamental - 11

1 Psicóloga 1 Psicóloga

3 Recepcionista 3 Recepcionista

1 Secretaria de Planejamento 1 Secretaria de Planejamento

1 Secretario Administrativo 1 Secretario Administrativo

1 Supervisor de Ensino Fundamental 1 Supervisor de Ensino Fundamental

1 Supervisor de Ensino Infantil 1 Supervisor de Ensino Infantil

1 Técnico de Esportes 1 Técnico de Esportes

1 Tesoureira 1 Tesoureira

1 Tratorista 1 Tratorista

1 Visitador Domiciliar 1 Visitador Domiciliar

1 Contador 1 Contador

1 Encarregado de Oficina 1 Encarregado de Oficina

1 Encarregado Setor Alimentação Municipal 1 Encarregado Setor Alimentação Municipal
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QUANTo SITUAÇAO ATUAL QUANTo SITUAÇAO NOVA
1 Mecânico 1 Mecânico

1 Médico Cardiologista - 08 H/S 1 . Médico Cardiologista - 08 H/S

1 Médico Ortopedista - 08 H/S 1 Médico Ortopedista - 08 H/S

1 Médico Pediatra - 08 H/S 1 Médico Pediatra - 08 H/S

1 Pintor 1 Pintor

2 Técnico em Assistência Agropecuária 2 Técnico em Assistência Agropecuária

,~
ª'~~Q)m",
cn><;RQ)-
:::s ...lI. ••••
6t S aS:Wi!!Q) •••••••
:::!. ~
!»t-a:
CJ1(Oo(O~0(0==

0 ••••~ Q
~ i2c:n •••(,O

~

~ mo I

I 3o Q)

&0=o 00

"'O

Z ~o§o :::l< o..
Q) CD 5i- "'O
:::s CD tio. :::l

<D ~ q;"'C :::l

<D o "':::s IDO ==g; @ ti:::s c
_. o "')no.
Q) 8 fI\

3 Ecno

"'C g-



vagas NUVA xer. NIVt:L ::iALAKIUK:jI npe satarto C/H

17 Agente Administrativo D 1 800.00 Mensal 40
2 Agente Administrativo / B 1 650,00 Mensal 40
3 Agente de Saneamento D 1 800,00 Mensal 40

64 Agente de Serviços C 1 750,00 Mensal 40

2 Almoxarife F 1 900,00 Mensal 40
7 Assistente de Administração A 1 557,40 Mensal 40
2 Assistente Social M 1 1.800,00 Mensal 30
3 Atendente de Consult. Dentário D 1 800,00 Mensal 40
2 Auxiliar de Biblioteca C 1 750,00 Mensal 40

14 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Tl0 1 851,45 Mensal 40
13 Auxiliar de Enfermagem C 1 750,00 Mensal 40
3 Auxiliar de Farmácia C 1 750,00 Mensal 40
3 Carpinteiro B 1 650,00 Mensal 40

1 Contador R 1 2.300,00 Mensal 40

1 Coveiro C 1 750,00 Mensal 40
4 Educador de Creche T5 1 8,60 Hora Aula 24
8 Educador de Creche I T9 1 5,94 Hora Aula 25
2 Eletricista G 1 1.003,68 Mensal 40
2 Encanador G 1 1.003,68 Mensal 40
1 Encarregado de Oficina J 1 1.200,00 Mensal 40
1 Encarregado Setor Alimentação Municipal I 1 1.100,00 Mensal 40
3 Enfermeira Padrão 40 M 1 1.800,00 Mensal 40
2 Engenheiro Agrônomo R 1 2.300,00 Mensal 40

1 Engenheiro Civil S 1 2.500,00 Mensal 20

1 Farmacêutica -20hs L 1 1.500,00 Mensal 20
1 Fiscal de Obras O 1 2.050,00 Mensal 40
1 Fiscal de Serviço Público E 1 850,00 Mensal 40
2 Fiscal Fazendário D 1 800,00 Mensal 40

2 Fisloterapeuta-20 hs L 1 1.500,00 Mensal 20

7 Inspetor de Aluno C 1 750,00 Mensal 40
4 Instrutor de Informática K 1 1.300,00 Mensal 40
6 Jardineiro C 1 750,00 Mensal 40
1 Mecânico G 1 1.003,68 Mensal 40
1 Médico Cardiologista - 08 H/S Q 1 2.250,00 Mensal 8
1 Médico Clinlco Geral - 20 H/S U 1 4.300,00 Mensal 20
1 Médico Ginecologista - 08 H/S P 1 2.200,00 Mensal 8
1 Médico Ortopedista - 08 H/S Q 1 2.250,00 Mensal 8
1 Médico Pediatra - 08 H/S Q 1 2.250,00 Mensal 8
1 Médico PSF- 40 H/S V 1 8.600,00 Mensal 40
1 Medico Veterinário-40hs P 1 2.200,00 Mensal 40

10 Merendeira C 1 750,00 Mensal 40
14 Monitor C 1 750,00 Mensal 40
21 Motorista F 1 900,00 Mensal 40
1 Nutriclonista-20hs L 1 1.500,00 Mensal 20
3 Odont61ogo - 20 H/S L 1 1.500,00 Mensal 20
3 Operador de Maquinas H 1 1.050,00 Mensal 40
10 Pedreiro D 1 800,00 Mensal 40
1 Pintor E 1 850,00 Mensal 40
2 Procurador Jurídico T 1 2.600,00 Mensal 20
2 Professor Assistente I Tl 1 7,70 Hora Aula 30
2 Professor Assistente 11 T2 1 8,90 Hora Aula 30
1 Professor Educação Especial T3 1 8,60 Hora Aula 30

21 Professor Ensino Fundamental - I T5 1 8,60 Hora Aula 30
20 Professor Ensino Fundamental - 11 T6 1 10,30 Hora Aula 30
9 Professor Ensino Infantil T4 1 8,60 Hora Aula 24
1 Pslc6loga-40hs M 1 1.800,00 Mensal 40
3 Recepcionista C 1 750,00 Mensal 40
1 Secretaria de Planejamento R 1 2.300.00 Mensal 40
1 Secretario Administrativo R 1 2.300,00 Mensal 40
1 Supervisor de Ensino Fundamental P 1 2.200,00 Mensal 40
1 Supervisor de Ensino Infantil T8 1 2.000,00 Mensal 40
1 Técnico de Esportes F 1 900,00 Mensal 20
2 Técnico em Assistência Agropecuária F 1 900,00 Mensal 40
1 Tesoureira R 1 2.300,00 Mensal 40
2 Tratorista C 1 750,00 Mensal 40
6 Vigia Municipal C 1 750,00 Mensal 40
9 Visitadora Domiciliar C 1 750,00 Mensal 40
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ANEXO - 11Efetivos

* Os professores estao de acordo com a tabela do plano de carreira do Maqisterio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
INDEPENDENCIA

-MANUAL DE ATRIBUIÇOES DE EMPREGOS
(Anexo III)
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ANEXO IrI

ATRIBUIÇÃO DE EMPREGOS

Cargo: Código:
Assistente de Ádrninistração

Descrição Detalhada

• Prestar atendimento ao público em necessidades relativas a especificidade do
seu local de trabalho, servidores e/ou outros, anotar e transmitir recados,
visando esclarecer dúvidas, zelando pela qualidade no atendimento.

• Digitar textos, para atendimento à demanda de trabalhos, utilizando
processador de textos ou outros meios, garantindo a qualidade do trabalho.

• Receber correspondências, fazer encaminhamentos necessários, em conformidade
com o sistema de classificação adotado no setor, garantindo a entrega de
todos os documentos.

• Arquivar documentos, seguindo uma ordem alfa/numérico, garantindo ordem e
facilidade de localização, sempre que necessário.

• Atender chamados telefônicos, anotando e transmitindo recados, obter e
fornecer informações, sempre que necessário, zelando pela confiabilidade da
área.

• Fazer Controle das frotas e do almoxarifadoi
• Operar ofícios informativos e planilhas eletrônicas i

• Redigir relatórios e correspondências i

• Produzir Informações para terceiros;
• Zelar peLa guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela administração.
• Dar suporte em eventos, reuniões e outras atividades.

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio

Experiência: Nenhuma
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CARGO:
AGENTE ADMINISTRATIVO I

Código:

Descrição Detalhada
• Atender ao público;
• Protocolar documentos;
• Digitar textos;
• Atender ao telefone;
• Trabalhar com planilhas eletrônicas;
• Contatar fornecedores;
• Inserir dados em sistema informatizado;
• Efetuar controles administrativos sistematizados ou não;
• Arquivar documentos;
• Elaborar gráficos e estatísticas;
• Auxiliar na construção de indicadores para avaliação de resultados;
• Elaborar pareceres quando necessário;
• Redigir relatórios e correspondências;
• Fazer o acompanhamento das metas estabelecidas;
• Participar de estudos para otimizar processos e procedimentos;
• Certificar as ações que se fizerem necessárias;
• Conferir documentos e ou controles em geral;
• Operar Sistemas de Telefonia;
• Auxiliar nas prestações de contas;
• Produzir Informações técnicas;
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela administração.
• Dar suporte em eventos, reuniões e outras atividades.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhuma
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Cargo:
AGENTE ADMINISTRATIVO

Código:

Descrição Detalhada
• necessárias.

formulários,
acordo com

guias,
padrão

Atender ao público, orientando ou prestando informações
Organizar dados e documentos para preenchimento de
relatórios, processos, fichas, entre outros, de
previamente estabelecido.
Auxiliar na elaboração de gráficos e/ou levantamentos estatísticos, com o
objetivo de atender a demanda de serviço.
Dar suporte administrativo, contribuindo com a equipe para o atendimento das
metas estabelecidas.
Receber, registrar e controlar a
correspondência, e outros, de acordo
Arquivar documentos e processos,
seguindo métodos pré-determinados.
Manter superior imediato informado sobre o desenvolvimento dos trabalhos e
resultados ~lcançados para possibilitar a avaliação da área de atuação.
Desempenhar tarefas correlatas a critério de seu superior imediato.
Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.
Cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela administração.
Planejar os serviços de sua área de atuação, atendendo metas previamente
estabelecidas.
Dar suporte em eventos, reuniões e outras
Receber e realizar chamadas telefônicas,
quando solicitadas;
Realizar o atendimento de PABX com ramais e troncos;

• Redigir ou participar da redação de correspondências, pareceres, documentos
legais e outros significativos para o órgão;
Preencher guias de remessa;
Colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviços nas
unidades da Prefeitura;
Receber, conferir e registrar a tramitação de papéis,
cumprimento das normas referentes ao protocolo;
Supervisionar diferentes procedimentos;
Produzir Informações para terceiros;
Digitar ou datilografar textos, documentos, tabelas ,e outros originais, bem
como conferi-los;
Operar micros e terminais de computadores;
Cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela administração.
Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

•

•

•

• distribuição de documentos, processos,
com normas estabelecidas para este fim.
conferindo, separando, classificando,•

•

•
•

•
•

• atividades.
prestando informações necessárias•

•

•
•

• fiscalizando o

•
•
•

•
•
•

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhuma
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Código:EMPREGO:

Agente de Saneamento

Descrição Detalhada
• Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, observando as

diretrizes do SUS e do Município, mais especificamente, nas questões de
saneamento (água, esgoto, coleta de lixo) e de vigilância sanitária
(fiscalização de estabelecimentos que forneçam alimentação, remédios, etc.);

• Atuar na promoção da saúde com base nas diretrizes do SUS e do Município;
• Expedir relatórios sobre as atividades executadas;
• Expedir notificações e fazer autuações com aplicações de multas nas

situações de irregularidade;
• Cuidar para que o sistema de água e esgoto do município atenda as exigências

sanitárias e de consumo humano;
• Cuidar para que o sistema de coleta de lixo atenda às exigências sanitárias;
• São responsáveis pela utilização dos EPI's necessários à suas atividades,

pela ordem, organização e limpeza de seu setor de trabalho;
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio--------------------------------------------------------------~Experiência: Nenhuma--------------------------------------------------------------~

\
-



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
ICódigo:EMPREGO:

Atendente de Consultório Dentista------------------~--~--------------------------------~Descrição Detalhada
• Atender os pacientes;
• Organizar arquivos e agendas;
• Inserir dados em sistemas informatizados;
• Atender ao telefone;
• Auxiliar o Dentista no atendimento aos pacientes (preparar substâncias, moldes,

radiografias, etc.);
• Orientar o paciente sobre higiene oral;
• Higienizar os instrumentos odontológicos;
• Fornecer dados para levantamentos estatísticos;
• São responsáveis pela utilização dos EPI's necessários à suas atividades, pela

ordem, organização e limpeza de seu setor de trabalho;
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio com formação especifica c/ registro no C.R.O.
Experiência: Nenhuma ~

,



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br
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EMPREGO:
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Código:

Descrição Detalhada
• Auxiliar nas atividades recreativas das crianças da creche, incentivando as

brincadeiras em grupo como brincar de roda, de bola, pular corda e outros
jogos, para estimular o desenvolvimento físico e mental das mesmas;

• Atuar como um facilitador do desenvolvimento integral da criança, adotando
uma atitude pedagógica de formação e de orientação estabelecendo uma relação
segura, estável e afetiva que contribua para a formação de uma auto-imagem
positiva e saudável.

• Participar da elaboração, execução e avaliação do plano de gestão da escola,
bem como conhecer as diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura.

• Auxiliar os professores na execução das atividades pedagógicas e recreativas
diárias.

• Cuidar .da higiene, repouso e bem estar das crianças, ministrando sua
alimentação de acordo com a orientação do profissional responsável.

• Acompanhar e auxiliar no registro do desenvolvimento da criança, a fim de
subsidiar a reflexão e o aperfeiçoamento do trabalho. Auxiliar no
recebimento e acompanhamento da criança diariamente na sua entrada e saída
da unidade.

• Auxiliar e orientar as crianças no controle
fisiológicas. Acompanhar o sono/ repouso da criança,
durante todo o período do sono/repouso.

• Acompanhar e informar professores, equipe gestora
doenças, bem como todo trabalho em desenvolvimento
sua responsabilidade.

• Organizar, orientar e
brinquedos.

• Ter conhecimentos básicos da Lei de
(Lei n09394/96), do Referencial
Infantil, do Estatuto da Criança
Desenvolvimento e Aprendizagem.

• Auxiliar nas atividades pedagógicas que visam o desenvolvimento da criança;
• Entregar e acompanhar as crianças aos pais ou responsáveis no final do dia;
• Executar outras tarefas correlatas que lhe forem estabelecidas pelo superior

imediato.

de suas necessidades
permanecendo vigilante

e pais sobre possíveis
no grupo de crianças sob

zelar pelo uso adequado do dos materiaisespaço, e

Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Curricular Nacional para a Educação
e do Adolescente e dos Processos de

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio com habilitação para o magistério
Experiência: Nenhuma



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
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EMPREGO:
Agente de Serviços

Código:

Descrição Detalhada
• Executar serviços rotineiros como: carregar, transportar e entregar

materiais;
• Trabalhar com instrumentos na abertura e cobertura de valas;
• Trabalhar na limpeza (carpir, lavar, varrer, recolher entulhos, etc.) de

logradouros públicos, terrenos baldios e áreas verdes;
• Auxiliar nos serviços em vias públicas pavimentação, preparo de solo,

etc. ;
• Auxiliar na Execução de tarefas diversas, de natureza repetitiva, envolvendo

trabalhos de obras e/ou operacionais, como ajudante de pedreiro.
• Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados;
• Auxiliar nas construções, ampliações, operações e manutenções e recobrimento

de valas, carregamento de tubos e materiais diversos, preparo e colocação de
argamassas e concretos.

• Apreender animais soltos em vias públicas;
• Executar tarefa de copa-cozinha;
• Lavar e guardar louças e talheres;
• Efetuar a limpeza em prédios públicos;
• Zelar e vigiar patrimônio público;
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Executar serviços de limpeza e conservação, varrendo e recolhendo materiais,

instrumentos e equipamentos que utiliza;
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
• São responsáveis pela utilização dos EPI's necessários à suas atividades,

pela ordem, organização e limpeza dos mesmos;
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato;
Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Experiência: Nenhuma



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744·9990 E-mail: pmnindependencia@upl.com.br
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EMPREGO:
ASSISTENTE SOCIAL

Código:

Descrição Detalhada
• Mapear a população da cidade no que tange às suas condições sócio-

econômicas;
• Identificadas as necessidades promover por intermédio de planejamento ações

individuais ou coletivas no sentido de auxiliar de maneira direta aos
cidadãos com vulnerabilidades mais agudas e de promover o desenvolvimento
social de todos no sentido de que possam obter a cidadania plena

• Acompanhar casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar,
drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos
competentes de assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos, na
busca da minimização e/ou solução do problema.

• Atender casos encaminhados pelo Poder Judiciário, Ministério da Saúde e/ou
Conselho Tutelar, atuando no sentido de minimizar /solucionar problemas
encontrados.

• Participar do planejamento de sua função de governo;
• Prover os sistemas informatizados dos dados necessários;
• Coordenar e Acompanhar os processos governamentais deste e de outros entes

federativos;
• Fazer visitas domiciliares;
• Atuar no centro de referencia e assistência social;
• Prestar Contas dos recursos que gere;
• Atuar em sintonia com as demais funções de governo do Município.
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo

órgão.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Superior Especifico com registro no Conselho
Experiência: Nenhuma



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744·9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
EMPREGO:
Auxiliar de Farmácia

Código:

Descrição Detalhada
auxiliar e ou promover o controle dos• Executar atividades rotineiras como:

medicamentos;
• Entregar medicamentos mediante receita médica, odontológica, visando o bom

atendimento e orientação correta do modo de tomar;
• Receber de medicamentos e materiais de enfermagem e

realizando a conferencia, quanto a integridade física da
validade e quantidade conforme a nota fiscal;

• Armazenar em prateleiras em ordem de validade,
acordo com o vencimento;

• Atendimento a pacientes diabéticos orientando-os sobre o manuseio correto de
aparelhos de glicemia, através de realização dos testes;

• Inserir dados em sistema informatizado ou não;
• Elaborar controles de uma maneira geral;
• Observar o prazo de vencimento dos medicamentos;
• Arquivar documentos;
• Auxiliar o farmacêutico
• Auxiliar na produção de
• Atender à população.
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de

órgão.
• Limpeza de prateleiras em geral, retira o lixo da farmácia, separa os

medicamentos vencidos para recolhimento da vigilância sanitária;
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

odontológicos,
embalagem, lote,

realizando o revezamento de

na produção de estatísticas;
relatórios;

comportamento definidos pelo

Especificações
.Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhuma



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br
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EMPREGO: Código:
AUXILIAR BIBLIOTECA .

Descrição Detalhada
• Executar atividades rotineiras como: atender aos leitores auxiliando-nos na

obtenção de seus livros; efetuar o registro dos empréstimos dos livros;
• Inserir dados em sistema informatizado ou não;
• Fiscalizar o comportamento dos leitores na biblioteca;
• Fiscalizar a entrega dos livros na data estipulada;
• Auxiliar na organização das estantes;
• Repor nas estantes os livros devolvidos;
• Manter atualizado dos fichários e catálogos da biblioteca;
• Manter os livros limpos e em boas condições;
• Executar outras tarefas correIatas a critério de seu superior hierárquico.
Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Experiência: Nenhuma



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
Código:EMPREGO:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição Detalhada
• Executar serviços gerais de enfermagem, como aplicar injeções e vacinas,

ministrar remédios prescritos pelos médicos, registrar temperaturas, aferir
pressão arterial, fazer curativos, coletar material para exame de laboratório,
moni toração e aplicação de inalação, prestação de cuidados de conforto para
proporcionar bom estado físico e mental dos pacientes.

• Preparar e esterilizar os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e
nos gabinetes médicos, acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua
utilização, obedecendo a normas e rotinas.

• Auxiliar no desenvolvimento de programas para gestantes, crianças e outros
grupos com patologias crônicas (diabetes, hipertensão, etc.) sempre sob
coordenação e supervisão do enfermeiro.

• Controlar o consumo de medicamentos e materiais de enfermagem, verificando
estoque e encaminhando solicitação ao superior imediato.

• Preparar os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para
facilitar sua realização.

• Orientar o paciente sobre a medicação e a seqüência do tratamento prescrito,
instruindo sobre o uso do medicamento e material adequado ao tipo de tratamento,
para reduzir a incidência de acidentes.

• Instrumentar em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro
ou médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da
equipe.

• Cumprir o Código de Ética da categoria, observando as normas e padrões
definidos.

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

~. Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio com formação especifica registro no conselho
Experiência: Nenhuma
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PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
EMPREGO:
Odontólogo

Código:

Descrição Detalhada

• Examinar; diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e regiões maxilo-
facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos.

• Prescrever ou administrar medicamentos, para tratar ou prevenir afecções dos
dentes e da boca.

• Manter prontuários dos pacientes, zelando pelo histórico, facilitando
consultas futuras.

• Efetuar levantamentos que identifiquem indicadores odontológicos de saúde
pública, para que sirva de orientação para programas preventivos/corretivos.

• Participar do planejamento/execução e avaliação de programas educativos de
prevenção dos problemas da saúde bucal e programas de atendimentos
odontológicos, voltados a estudantes da rede municipal de ensino e para a
população em geral.

• Manusear o raio x, utilizando técnicas específicas para tal fim.
• Atender pacientes soropositivos, e com doenças infecto-contagiosas, zelando

para um bom atendimento e cuidando para a não ocorrência de incidentes em
outros pacientes.

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Curso Superior em Odontologia, com registro específico em Conselho.

Experiência: Nenhuma

EMPREGO: !CÓdigO:
CARPINTEIRO
Descrição Detalhada
• Efetuar serviços gerais de carpintaria, cortando, armando, instalando e

reparando peças. de madeira para confeccionar conjuntos ou peças de edificações,
obras e cenários ou efetuar manutenção das mesmas;

• Efetuar trabalhos com maquinários pesados e perigosos (motosserra, serra
circular) com extrema prudência observando a utilização correta dos mesmos, bem
como executar trabalhos em locais de difícil acesso observando sempre as normas
de segurança para a sua execução;

• Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção
apropriados, quando da execução dos serviços;

• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como o do local de trabalho;

• São responsáveis pela utilização dos EPI's necessários à suas atividades, pela
ordem, organização e limpeza de seu setor de trabalho;

• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato;
Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Experiência: Nenhuma
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EMPREGO:
CONTADOR

ICódigo:

Descrição Detalhada
• Cuidar para que o sistema de registros e operações estabelecidos na legislação

vigente atenda às necessidades administrativas e as exigências legais;
• Cuidar para que informações gerenciais sobre os dados que existem na base da

Contabilidade possam ser fornecidas para os gestores municipais;
• Supervisionar a contabilização de documentos, classificando e orientando o seu

registro, para assegurar as exigências legais e do plano de contas; informar a
dotação orçamentária necessária para as licitações;

• Realizar análise e conciliação de contas, conferindo saldo, corrigindo os
possíveis erros para assegurar a correção das operações contábeis;

• Consistir os dados que recebe e registra para aferição de sua veracidade e
validade;

• Prestar contas dos recursos recebidos pelo ente;
• Cuida para que as dotações orçamentárias sejam respeitadas e ou alteradas quando

necessário;
• Analisar as contas dos recursos transferidos para terceiros;
• Acompanhar a execução dos convênios;
• Calcular e reavaliar ativos, utilizando-se de métodos e procedimentos legais;
• Preparar e assinar balancetes, balanços, demonstrações e demais documentos,

utilizando normas contábeis, para apresentar resultados parciais ou gerais da
situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura;

• Prestar esclarecimentos aos auditores externos e internos;
• Promover a transparência necessária dos dados que gerencia para a população;
• Participar da elaboração do planejamento municipal (PPA, LDO e LOA);
• Participar da elaboração de indicadores e de metas, supervisionando e ou

controlando a consecução dos mesmos;
• Produzir e encaminhar dados em sistemas informatizados, ou, não de qualquer

função de governo.
• Participar de reuniões em geral e principalmente do planejamento municipal;
• Executar atividades como (empenho de despesas, registro de receitas, etc;)

quando necessário;
• Providenciar com antecedência a documentação necessária para o atendimento ao

Tribunal de Contas de São Paulo;
• Atuar em sintonia com as demais funções de governo do Município;
• Cumprir o Código de Ética da categoria, observando as normas e padrões

definidos;
• Realizar os lançamentos e acompanhamentos do projeto Audesp;
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Específico com registro no Conselho
Experiência: Nenhuma



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
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EMPREGO: Código:
COVEIRO

Descrição Detalhada
• Executar atividades rotineiras como: abertura e fechamento de covas;
sepultamento;
• Retirada dos ossos de indigentes após 03 anos de sepultamento e levar ao
ossário;
• Retirada de corpos, quando a pedido dos órgãos legais para realizar autópsia;
limpeza interna dos cemitérios;
• Auxiliar no transporte de corpos ao necrotério e aos veículos funerários;
auxiliar na exumação de cadáveres;
• Prestar atendimento e auxiliar os médicos, motoristas, agentes funerários e
demais pessoas na identificação e preparo de corpos para sepultamento;
• Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que
estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como, zelar pela
economicidade de material e o bom atendimento público;
• São responsáveis pela utilização dos EPI's necessários à suas atividades,
pela ordem, organização e limpeza de seu setor de trabalho;
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato;
Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Experiência: Nenhuma

EMPREGO: ICódigo:
ELETRICISTA
Descrição Detalhada

• Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia; instalar quadros
de distribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores para estruturar a parte
geral da instalação elétrica.

• Realizar manutenção e instalação de ornamentos de festas, desfiles,
festivais e outras solenidades programadas, montando as luminárias e
aparelhos de som, para obter os efeitos desejados.

• Promover a instalação, reparo ou substituição de todos os equipamentos
elétricos necessários para que os prédios e logradouros públicos tenham
energia elétrica disponível;

• Executar a manutenção preventiva e corretiva de maquinas e equipamentos
elétricos, reparando peças e partes danificadas, para assegurar o seu
perfeito funcionamento.

• Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as
etapas de instalação; manutenção e reparação elétrica, para assegurar a
observância das especificações de qualidade e segurança.

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo
órgão.

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu supervisor imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Experiência: de 2 anos
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EMPREGO: Código:
ENCANADOR

Descrição Detalhada

• Executar tarefas no planejamento, manutenção e implementação de redes de
água e esgoto que envolvem: assentamento de tubos, manilhas e conexões;

• Fazer encanamentos específicos;
• Corrigir os vazamentos nas redes de água; desobstruir as redes de esgoto;
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo

órgão.
• São responsáveis pela utilização dos EPI's necessários à suas atividades,

pela ordem, organização e limpeza de seu setor de trabalho;
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato;
Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Experiência: de 2 anos

EMPREGO: Código:
ALMOXARIFE

Descrição Detalhada
• Executar atividades rotineiras como: controlar o estoque sob sua

responsabilidade;
• Identificar necessidades de materiais e providenciar o seu pedido;
• Conferir mercadorias recebidas;
• Organizar os materiais de forma a preservar sua integridade;
• Inserir dados em sistema, informatizado ou não;
• Elaborar controles de uma maneira geral;
• Elaborar relatórios; produzir estatísticas;
• Atender aos servidores que vão à busca de materiais;
• Acompanhar prazo de validade dos materiais;
• Realizar verifica,ção periódica, nos registros e outros dados pertinentes,

obtendo informações exatas sobre a situação real do almoxarifado, para
realização de inventario e balanço.

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhuma
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Código:EMPREGO:

Encarregado de Oficina

Descrição Detalhada
desmontagem, reparos de

em geral;
peças mecânicas e lataria

• Supervisionar a oficina municipal, na montagem,
motores, máquinas, caldeiras e materiais mecânicos

• Supervisionar o reparo, montagem e desmontagem de
dos veículos municipais;

• Atuar como mecânico quando necessário;
• Supervisionar os reparos efetuados para o perfeito funcionamento dos

veículos e máquinas da Prefeitura;
• Supervisionar as revisões necessárias e conforme recomendação das fábricas

para possibilitar o normal funcionamento e utilização dos veículos e
máquinas;

• Zelar pelo estado de conservação das ferramentas, bem como manter a ordem e
limpeza dos mesmos e do recinto da oficina;

Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Experiência: Nenhuma

EMPREGO: Código:
Secretária de Planejamento

Descrição Detalhada
• Organizar, coordenar e controlar processos e outros documentos, instruindo

sobre a sua tramitação, para agilização das informações;
• Formalizar todos os atos oficiais do Prefeito
• Supervisionar a preparação dos despachos e expedientes do Prefeito
• Coordenar e supervisionar a correspondência oficial e controlar o expediente

e o protocolo;
• Responsável pelo acompanhamento de todos os convênios firmados pelo

município;
• Responsável .pela expedição de relatórios sobre o andamento dos convênios

firmados pelo município;
• Coordenar e Supervisionar os procedimentos Licitatórios;
• Coordenar e Supervisionar os processos de compra;
• Cuidar do planejamento das ações municipais;
• Coordenar equipe multidisciplinar;
• Organizar cerimônias em solenidade preestabelecida;
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior
Experiência: Nenhuma .
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EMPREGO:
Secretário de Administração

Código:

Descrição Detalhada
• Organizar, coordenar e controlar processos e outros documentos, instruindo

sobre a sua tramitação, para agilização das informações;
• Organizar os cadastros do DIPAM;
• Organizar os cadastros no sistema integrado de arrecadação;
• Organizar as atividades do setor rural;
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior
Experiência: Nenhuma

EMPREGO:
ENFERMEIRO

I Código:

Descrição Detalhada
• Participar do planejamento, da coordenação e da avaliação das ações

desenvolvidas pela saúde pública municipal;
• Organizar e direcionar os trabalhos de enfermagem;
• Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde

pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde;
• Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e

nos programas de vigilância epidemiológica;
• Participar nos programas de educação sanitária;
• Proceder aos procedimentos de complexidade técnica que pela natureza ou pela

legislação exijam a sua'intervenção;
• .Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação

permanente dos servidores lotados na saúde pública municipal, com visitas ao
desempenho de suas funções;

• Supervisionar do ponto de vista técnico todos os procedimentos executados
pela Unidade Básica de Saúde, observando os protocolos existentes, ou,
auxiliando na elaboração destes protocolos;

• Realizar consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem;
• Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
• Atuar como facilitador nas ações específicas das Unidades básicas de saúde e

das equipes de Estratégia de saúde da família;
• Realizar consultas e procedimentos de enfermagem de maior complexidade

quando necessário;
• Solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos

ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da saúde, gestor
municipal ou do Estado de São Paulo, observadas as disposições legais da
profissão;

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão e pelo código
de ética da profissão.

• São responsáveis pela utilização dos EPI's necessários à suas atividades,
pela ordem, organização e limpeza de seu setor de trabalho;
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Específico e registro no COREN
Experiência: Nenhum
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EMPREGO: Código:
Educador de Creche
Descrição Detalhada
• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
unidade escolar;
• Promover atividades educativas e pedagógicas na creche, através de atividades
culturais e recreativas favorecendo o desenvolvimento integral da criança, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação,
ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e
sociedade;
• Auxiliar a criança com as atividades pedagógicas/tarefas;
• Cuidar/orientar sobre a higiene pessoal: banho da criança, escovão de dentes,
alimentação; troca de fraldas;
• Desenvolver atividades recreativas, de lazer e estimulo;
• Participar da Hora de Trabalho Pedagógica Coletiva da unidade escolar (HTPC);
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem;
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Licenciatura plena em pedagogia
Experiência: Nenhum

EMPREGO:
Educador de Creche I

ICódigo:

Descrição Detalhada
• Participar em conjunto com o educador do planej amento, da execução e da
avaliação das atividades propostas às crianças;
• Participar da execução das rotinas diárias, de acordo com a orientação
técnica do educador;
• Colaborar e assistir permanentemente o
desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas;
• Receber e acatar criteriosamente a orientação e as recomendações do educador
no trato e atendimento à clientela;
• Auxiliar o educador quanto à observação de registros e avaliação do
comportamento e desenvolvimento infantil; Participar juntamente com o educador
das reuniões com pais e responsáveis;
• Disponibilizar e preparar os materiais pedagógicos a serem utilizados nas
atividades;
• Auxiliar nas atividades de recuperação da auto-estima, dos valores e da
afetividade;
• Observar as
agressividade;
• Estimular a independência, educar e reeducar quanto aos hábitos alimentares,
bem como controlar a ingestão de líquidos e alimentos variados;
• Responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças dos berçários;
• Cuidar da higiene e do asseio das crianças sob sua responsabilidade;
• Dominar noções primárias de saúde;
• Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas, aplicando cuidados especiais com

educador processo deno

alterações físicas de desestimulandocomportamento,e a
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deficientes e dependentes;
• Acompanhar a clientela em atividades sociais e culturais programadas pela
unidade;
• Executar outros encargos semelhantes, pertinentes à função.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Específico
Experiência: Nenhum

EMPREGO: Código:
ENGENHEIRO AGRONOMO

Descrição Detalhada
• Participar do planejamento das ações de governo relativas às atividades

agrícolas no Município e do uso de recursos naturais renováveis e
ambientais.

• Participar da elaboração de projetos relacionados a sua área de atuação;
• Fornecer apoio técnico aos gestores municipais e aos munícipes no que tange

às melhores técnicas para a exploração da agricultura sustentável no
Município;

• Elaborar documentação técnica e científica.
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo

órgão.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Específico com registro no conselho
Experiência: Nenhum
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-EMPREGO: Código:

ENGENHEIRO CIVIL

Descrição Detalhada

• Elaborar, utilizando sofware especifico se for o caso, executar e dirigir
projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos,
métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar
a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões
técnicos.

• Proceder à feitura de plantas em geral (baixa, executiva, etc.)i

• Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra,
estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível,
para determinar o local, mas apropriado para a construção.

• Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem
a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza
e especificação dos materiais que devem ser utilizados na construção.

• Supervisionar e fiscalizar obras, serviços de terraplanagem, projetos de
locação, projetos de obras viárias, observando o cumprimento das
especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e
segurança.

• Apoiar tecnicamente os Topógrafos, Desenhistas, área de Água e Esgoto entre
outros, orientando-os sobre a maneira adequada para a concretização dos
trabalhos.

• Atuar juntamente com a Vigilância Sanitária, para vistoriar estabelecimentos
comerciais, indústrias e/ou residências.

• Analisar projetos de construção para emissão de Alvará de Construção,
Certidão de Construção e/ou Habite-se, zelando para que todas as normas
técnicas sejam atendidas, garantindo a integridade da obra.

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo
órgão.

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Específico com registro no Conselho
Experiência: Nenhum
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Código:EMPREGO:

FARMACÊUTICO

Descrição Detalhada
• Atender aos cidadãos entregando os medicamentos prescritos pelos médicos da

saúde pública municipal;
• Controlar medicamentos e produtos equiparados;
• Analisar as condições gerais de armazenamento dos medicamentos, verificando

a temperatura, luminosidade, higiene entre outros, a fim de mantê-los em
condições adequadas;

• Atuar conjuntamente com a vigilância sanitária na fiscalização das
farmácias;

• Elaborar o processo, diante da solicitação de medicação de alto custo, via
receita médica, por pacientes e dar o devido encaminhamento para subsidiar e
justificar a aquisição;

• Manter atualizado e em ordem o arquivo com todas as receitas dispensadas;
• Elaborar mensalmente, mapa informativo do consumo de medicamentos dos

Programas Estaduais e Federais, informando a Departamento Regional de Saúde
via internet, atendendo as exigências legais;

• Elaborar mensalmente mapa informativo de consumo, para manter controle de
estoques e subsidio para a solicitação de medicamentos;

• Assessorar as autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre
a. legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para
elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos;

• Participar em ações de prevenção em Saúde;
• Participar quando necessário na compra de medicamentos e materiais;
• Zelar-pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza;
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo

órgão;
• Desenvolver tarefas em grupos nos mais variados de saúde pública municipal
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão e pelo código

de ética da profissão;
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Curso Superior em Farmácia com Registro no Conselho.
Experiência: Nenhuma
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EMPREGO:
FISCAL FAZENDÁRIO

Código:

Descrição Detalhada
industriais e prestadores de

quanto ao tipo de atividade,
ou licença de funcionamento,

• Fiscalizar estabelecimentos comerciais,
serviços, verificando a correta inscrlçao
recolhimento de taxas e tributos municipais
para notificar as irregularidades encontradas.

• Autuar, notificar e intimar os infratores das obrigações tributárias e das
normas municipais, com base em vistorias realizadas, para prestarem
esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à Prefeitura Municipal.

• Elaborar relatórios de irregularidades, com base nas vistorias efetuadas,
informando seu superior para que as providências sejam tomadas.

• Autuar e notificar os contribuintes que cometerem infrações e informá-los
sobre a legislação vigente, visando a regularização da situação e o
cumprimento da lei.

• Manter-se atualizado sobre a política de fiscalização
acompanhando as alterações e divulgações feitas em
especializadas, colaborando pra difundir a legislação vigente.

• Entregar carnês de Taxa de Licença, 1S3, 1PTU entre outros, para que os
municípios possam efetuar o devido pagamento.

• Entregar o Alvará de Funcionamento para que o contribuinte possa fixá-lo em
local visível, garantindo sua regularidade.

• Executar tarefas referentes ao controle e fiscalização sobre horário do
comércio, acompanhando e sugerindo normas e procedimentos, para assegurar
seu funcionamento.

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo
órgão.

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

tributaria,
publicações

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhum
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Código:Cargo:

FISCAL DE OBRAS
Descrição Detalhada

• Executar tarefas relacionadas à área de tributação do município; fiscalizar
as Obras sem alvarás;

• Notificar, embargar e autuar obras;
de Obras, Posturas, Limpeza Pública

• Executar tarefas de registro em
cadastro imobiliário;

• Supervisionar os serviços relacionadas as obras municipais;
• Verificar o dimensionamento de imóveis para efeito de registro cadastral;
• Verificar a atualização da planta de valores imobiliários do município;
• Verificar o lançamento de multas pelos agentes; verificar o lançamento de

dados no cadastro imobiliário;
• Supervisionar o lançamento na dívida ativa do Município
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

fazer valer as leis do município
e o Plano Diretor Municipal);
formulários próprios de dados

(Código

para

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhum

Cargo: I Código:FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Descrição Detalhada

• Fiscalizar e Coordenar a desobstrução de logradouros públicos, a apreensão e
.remoção de mercadorias, equipamentos, mobiliários e demais instalações
móveis ou fixas no limite de suas atribuições;

• Vistoriar, para efeito de licenciamento em logradouros públicos, pontos
destinados à exploração de bancas fixas de atividade comercial, conforme
legislação vigente;

• Fiscalizar caçambas de coleta de terra e entulho, quanto ao licenciamento e
à utilização do logradouro público;

• Fiscalizar, quanto ao licenciamento e instalação, as faixas e placas
instaladas em logradouros públicos, excetuando-se os demais elementos
publicitários;

• Fiscalizar os terrenos e imóveis verificando se os mesmos encontram-se em
ordem se o acumulo de sujeira;

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhum e

o



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

~~~ Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
EMPREGO:
FISIOTERAPEUTA

Código:

Descrição Detalhada
• Avaliar nível de disfunções físico-funcionais de pacientes realizando testes

apropriados, para emitir diagnósticos fisioterápicos.
• Planejar e executar o atendimento fisioterápico em pacientes.
• Proceder à reavaliação sistemática dos pacientes em tratamento, objetivando

o reajuste das condutas adotadas em função da evolução dos casos.
• Programar, prescrever, orientar e acompanhar a utilização de recursos

fisioterápicos para a correção de desvios posturais, afecções cardio-
respiratórias, etc.

• Requisitar exames complementares quando necessário.
• Orientar familiares sobre os cuidados a serem adotados em relação aos

pacientes em tratamento domiciliar.
• Participar de campanhas e atividades de outras áreas do serviço público,

quando solicitado e houver consonância com suas atribuições.
• Manter contato com os demais profissionais da saúde, participando de

trabalhos clínicos e prescrevendo conduta terapêutica apropriada quanto à
parte fisioterápica.

• Interagir com órgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar
ou buscar auxílio técnico científico.

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Específico
Experiência: Nenhum
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EMPREGO: Código:
Inspetor de Alunos

Descrição Detalhada
• Atender aos professores, alunos, pais, bem como a terceiros, prestando-lhes

informes e esclarecimentos solicitados;
• Entregar e coletar correspondência interna e externa;
• Cuidar da segurança dos alunos;
• Divulgar matéria de interesse relativo à área educacional;
• Auxiliar os alunos em caso de necessidade;
• Fazer vistoria nas salas de aulas e nos sanitários escolares;
• Zelar pela disciplina dos alunos dentro da escola bem como as mudanças durante

o horário escolar;
• Executar tarefas que auxiliam a direção;
• Levar ao conhecimento da direção os casos de conduta insatisfatória dos

alunos;
• Auxiliar os professores quando solicitados;
• Distribuir giz nas salas de aula;
• Prestar colaboração a direção da escola quando da realização de solenidade,

festas e outras atividades escolares;
• Controlar as entradas e saídas da escola, observando o uso de uniforme;
• Executar demais atividades correlatas.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhum

EMPREGO: Código:
JARDINEIRO

Descrição Detalhada
• Executar atividades rotineiras como: fazer o plantio de sementes e mudas de

diversas espécies vegetais; fazer o plantio de flores, árvores, arbustos e
outras plantas ornamentais; aparar grama, limpar e conservar os jardins;
efetuar a poda das plantas; regar as plantas; aplicar inseticidas por
pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e
moléstias; fazer reformas de canteiros.

• Atender ao programa cidade limpa, realizando os trabalhos de acordo com o
cronograma estipulado pela lei;

• Executar serviços de ornamentação em canteiros.
• Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos utensílios e

materiais de jardinagem, colocados à sua disposição.
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
• São responsáveis pela utilização dos EPI's necessários à suas atividades,

pela ordem, organização e limpeza de seu setor de trabalho;
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Experiência: Nenhuma
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Código:

Detalhada
• Executar atividades de conservação na área de mecânica e eletricidade de

autos a diesel;
• Determinar e especificar ferramentas e materiais necessários à execução dos

trabalhos;
• Efetuar. consertos e trocas de peças; reparar e reformar estruturas, peças,

latarias e componentes diversos; executar regulagem de bicos e bombas
injetoras;

• Executar serviços de suspensão e de mecânica em geral, em autos a diesel;
ter especialização em suspensão, em injeção eletrônica e conhecimentos de
mecânica em geral;

• Diagnosticar e reparar alternadores, motores de arranque, vidros elétricos e
problemas elétricos em geral;

• Executar atividades de instalação e manutenção hidráulica e elétrica;
• Realizar trabalhos de instalação, de regulagem, de reforma, de substituição,

de revisão e de conservação de sistemas elétricos, de motores, de bombas, de
reguladores de voltagem, de transformadores e de outros aparelhos elétricos
em geral;

• Executar os serviços de mecânica veículos automotores e em máquinas em
geral;

• Executar atividades de conservação na
em .veículos automotores a álcool e
ferramentas e materiais necessários à

• Efetuar consertos e trocas de peças;
latarias e componentes diversos;

• Ter especialização em suspensão e em injeção eletrônica;
• Ter conhecimentos de mecãnica em geral; executar regulagem de bicos e de

bombas injetoras;
• Executar serviços de suspensão e mecânica em geral em autos a álcool e a

gasolina;
• Diagnosticar e reparar alternadores, motores de arranque, vidros elétricos e

problemas de eletricidade de veículos automotores à álcool e a gasolina em
geral;

• Executar atividades de instalação e manutenção hidráulica e elétrica;
realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, revisão
e conservação de sistemas elétricos, motores, bombas, reguladores de
voltagem, transformadores e outros aparelhos elétricos em geral; executar os
serviços de mecânica, em veículos automotores e máquinas em geral;

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e
orientação superior.

área de mecânica e na de eletricidade
a gasolina; determinar e especificar
execução dos trabalhos;
reparar e reformar estruturas, peças,

Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Experiência: De 2 Anos
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EMPREGO:
MÉDICO PEDIATRA

Código:

Descrição Detalhada
• Efetuar diagnósticos clínicos, realizando anamnese, auscultação, radioscopia

e outros processos, para estabelecer conduta terapêutica.
• Respeitar os protocolos existentes na saúde pública municipal;
• Realizar ou solicitar exames, utilizando aparelhos e instrumentos

especializados, para determinar com exatidão a gravidade e a extensão do
problema.

• Fazer a prescrição de medicamentos quando necessário de acordo com os
protocolos municipais existentes, ou protocolos nacionais RENAME, sempre com
o nome do principio ativo;

• Fazer a prescrição de medicamentos sempre com o nome do principio ativo e
não do nome comercial;

• Acompanhar a evolução geral do paciente em retornos ou visitas domiciliares,
tratando-a adequadamente.

• Proceder na solicitação de encaminhamentos, transferências, e internação de
pacientes, acompanhando a remoção ou indicando profissional da saúde para
fazê-lo sob sua responsabilidade.

• Participar de reunloes administrativas e técnicas/científicas do corpo
clínico da unidade;

• Participar da organização e execução de campanhas de educação para a saúde,
se proposta pela unidade, envolvendo a equipe multiprofissional;

• Participar das reunloes avaliativas da unidade sobre a qualidade de
assistência médica prestada ao paciente junto aos demais profissionais da
saúde, em função da melhoria da assistência de modo geral;

• Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência; para
avaliar, prevenir, preservar ou recuperar sua saúde;

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumpre e faz cumprir normas e padrões de comportamentos definidos pelo órgão
e pelo código de ética da profissão.

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Curso superior de Medicina, com especialização e registro no CRM.
Experiência: Nenhum



Ao

PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
EMPREGO:
MÉDICO PSF

Código:

Descrição Detalhada
• Efetuar diagnósticos clínicos, realizando anamnese, auscultação, radioscopia

e outros processos, para estabelecer conduta terapêutica.
• Respeitar os protocolos existentes na saúde pública municipal;
• Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos
indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infãncia,
adolescência, idade adulta e terceira idade;

• Realizar consultas clínicas e procedimentos nas Unidades básica de
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
comunitários (escolas, associações etc);

• Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica,
pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências
clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos;

• Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais,
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do
usuário, proposto pela referência;

• Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário;

• Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Auxiliares
de Enfermagem, Agentes comunitários de saúde, auxiliar de odontólogo;

• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da Unidade básica de saúde;

• Participar de reunloes administrativas e técnicas/científicas do corpo
clínico da unidade;

• Fazer a prescrição de medicamentos quando necessário de acordo com os
protocolos municipais existentes, ou protocolos nacionais RENAME, sempre com
o nome do principio ativo;

• Fazer a prescrição de medicamentos sempre com o nome do principio ativo e
não do nome comercial;

• Participar da organização e execução de campanhas de educação para a saúde,
se proposta pela unidade, envolvendo a equipe multiprofissional;

• Participar das reunloes avaliativas da unidade sobre a qualidade de
assistência médica prestada ao paciente junto aos demais profissionais da
saúde, em função da melhoria da assistência de modo geral;

• Zelar pela gua-rda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza;

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamentos definidos pelo
órgão e pelo código de ética da profissão;

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

saúde e,
espaços

Especificações
Escolaridade: Curso superior de Medicina, com especialização especifica (se

necessário) e registro no CRM.
Experiência: Nenhuma
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PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
EMPREGO:
MÉDICO CLINICO GERAL

Código:

Descrição Detalhada
• Efetuar diagnósticos clínicos, realizando anamnese, auscultação, radioscopia

e outros processos, para estabelecer conduta terapêutica.
• Respeitar os protocolos existentes na saúde pública municipal;
• Realizar ou solicitar exames, utilizando aparelhos e instrumentos

especializados, para determinar com exatidão a gravidade e a extensão do
problema.

• Fazer a prescrição de medicamentos quando necessário de acordo com os
protocolos municipais existentes, ou protocolos nacionais RENAME, sempre com
o nome do principio ativo;

• Fazer a prescrição de medicamentos sempre com o nome do principio ativo e
não do nome comercial;

• Acompanhar a evolução geral do paciente em retornos ou visitas domiciliares,
tratando-a adequadamente.

• Proceder na solicitação de encaminhamentos, transferências, e internação de
pacientes, acompanhando a remoção ou indicando profissional da saúde para
fazê-lo sob sua responsabilidade.

• Participar de reunloes administrativas e técnicas/científicas do corpo
clínico da unidade;

• Participar da organização e execução de campanhas de educação para a saúde,
se proposta pela unidade, envolvendo a equipe multiprofissional;

• Participar das reunloes avaliativas da unidade sobre a qualidade de
assistência médica prestada ao paciente junto aos demais profissionais da
saúde, em função da melhoria da assistência de modo geral;

• Participar de campanhas de prevenção a doenças, com o objetivo de minimizá-
las.

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamentos definidos pelo-
órgão e pelo código de ética da profissão;

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Curso superior de Medicina, com especialização especifica (se
necessário) e registro no CRM.
Experiência: Nenhuma
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PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
EMPREGO:
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA

Código:

Descrição Detalhada
• Atender as pacientes gestantes;

Efetuar diagnósticos clínicos, realizando anamnese, auscultação, radioscopia
e outros processos, para estabelecer conduta terapêutica.
Respeitar os protocolos existentes na saúde pública municipal;
Fazer acompanhamento do processo de gravidez com orientação especifica, quer
seja individual ou coletiva;
Realizar ou solicitar exames, utilizando aparelhos e instrumentos
especializados, para determinar com exatidão a gravidade e a extensão do
problema.

• Fazer a prescrição de medicamentos quando necessário de acordo com os
protocolos municipais existentes, ou protocolos nacionais RENAME, sempre com
o nome do principio ativo;

• Fazer a prescrição de medicamentos sempre com o nome do principio ativo e
não do nome comercial;
Acompanhar a evolução geral do paciente em retornos ou visitas domiciliares,
tratando-a adequadamente.
Proceder na solicitação de encaminhamentos, transferências, e internação de
pacientes, acompanhando a remoção ou indicando profissional da saúde para
fazê-lo sob sua responsabilidade.
Participar de reunloes administrativas e técnicas/científicas do corpo
clínico da unidade;
Participar da organização e execução de campanhas de educação para a saúde
em sua especialidade ou não, se proposta pela unidade, envolvendo a equipe
multiprofissional;
Participar das reuniões avaliativas da unidade sobre
assistência médica prestada ao paciente junto aos demais
saúde, em função da melhoria da assistência de modo geral;
Participar de campanhas de prevenção a doenças, com o objetivo de minimizá-
Ias.
Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.
Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamentos definidos pelo
órgão e pelo código de ética da profissão.
Executar partos normais quando necessário;
Fazer cirurgias, anestesias e tratamentos específicos de rotina e de
emergência, procedendo registro e/ou anotações no prontuário de cada
paciente;

• Exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificuldade.

•

•
•

•

•

•

•

•

a qualidade
profissionais

de
da

•

•
•

•

•
•

Especificações
Escolaridade: Curso superior de Medicina,
ginecologia e registro no CRM.

especialização área decom na

Experiência: Nenhuma



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744 ..9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
Código:EMPREGO:

MERENDEIRA
Descrição Detalhada

• Executar atividades rotineiras como: preparação e cocção dos alimento
destinados nas escolas do Município de acordo com cardápio elaborado po
nutricionista; Verificar quais os alimentos poderão ser reaproveitados, assi
utilizando-os para não haver desperdício; conservar o local de preparação d
merenda em boas condições de trabalho procedendo à limpeza e arrumação;
seleção dos insumos a serem utilizados na cozinha; levantamento da
necessidades de insumos e materiais de limpeza do setor; servir a merenda
alunos com respeito e carinho, controlando o consumo e evitando
desperdícios;

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo
órgão.

• São responsáveis pela utilização dos EPI's necessários à suas atividades,
pela ordem, organização e limpeza de seu setor de trabalho;

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental
Experiência: Nenhum

EMPREGO: ICódigo:
MONITOR
Descrição Detalhada.. Participar na elaboração do plano de atividades anuais;

• .Elaborar e executar a programação referente às atividades da unidade;
• Participar das decisões referentes ao agrupamento de alunos;
• Proceder à avaliação dos alunos;
• Manter permanente contato com os pais dos alunos ou seus responsáveis,

informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos mesmos, e obtendo
dados de interesse para o processo educativo;

• Participar de atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade;
• Executar e manter atualizados os registros da unidade relativos a suas

atividades específicas, fornecendo informações de acordo com normas
estabelecidas. na unidade;

• Cuidar e desenvolver atividades com crianças;
• Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos

que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como zelar pela
economicidade de material e o bom atendimento público.

• Manter-se atualizado, participando de cursos, treinamentos e
aperfeiçoamentos profissionais;

• Cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente e por
escrito, quando forem manifestamente ilegais;

• Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza,
os trabalhos que forem atribuídos;

• Executar serviços afins.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhuma
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PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP

Código:EMPREGO:
MOTORISTA

Descrição Detalhada
• Verificar os itinerários, o numero de viagens e outras instruções de

transito e sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas,
adotando medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para
garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos.

• Inspecionar o veiculo, verificando o estado dos pneus, os níveis de
combustível, água e óleo do Carter, testando freios, parte elétrica e outros
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento.

• Zelar pela documentação da carga e do veiculo, verificando sua legalidade e
correspondência aos volumes transportados, para apresentá-las às autoridades
competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização.

• Controlar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos
documentos recebidos, para atender corretamente ao usuário.

• Transportar materiais de construção geral, ferramentas e equipamentos para
obras em andamento, assegurando a execução do trabalho.

• Recolher o veiculo à garagem, após a jornada de trabalho, para permitir a
sua manutenção e abastecimento.

• Efetuar anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais
transportados, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências,
se~uindo normas estabelecidas.

• Efetuar o transporte de terra para serviços de terraplanagem, construção de
aterros e compactação de estradas para pavimentação, acionando dispositivos
para vasculhar o material.

• Realizar o pagamento de multas, provenientes de infrações de transito de sua
responsabilidade, responsabilizando-se pelo ato.

• Dirigir e conservar ambulâncias da frota da Administração Pública,
manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-
os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de
trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o
transporte de pacientes/pessoas. Idem com os alunos da Educação Básica,
Ensino Superior e Técnico quando for o caso.

• Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na
prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos
pacientes, acompanhantes, transeuntes e outros veículos.

• Auxiliar no transporte de pacientes da ambulância ao hospital e vice-versa,
zelando pela segurança do mesmo.

Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Carteira "O"
Experiência: de 2 anos



"PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
ABX (18) 3744 9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
EMPREGO:
NUTRICIONISTA

Código:

Descrição Detalhada
elaborar, coordenar e controlar os

diversas unidades da Fundação de Apoio
- FACAI e da população em geral, além

• Compete ao Nutricionista pesquisar,
programas e serviços de nutrição nas
à Criança e ao Adolescente de Ibaiti
das seguintes atribuições:

• Identificar e analisar hábitos alimentares
indivíduos, bem como compor cardápios
deficiências diagnosticadas;

• Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar
municipal, para as crianças dos Centros de Educação Infantil, e nas demais
unidades de assistência médica e social do Município;

• Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar
sua eficiência;

• Supervisionar os serviços de alimentação, visitando sistematicamente os
Centros de Educação Infantil, para o acompanhamento dos programas e
averiguação do cumprimento das normas estabelecidas;

• Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos
professores da rede municipal de ensino e dos Centros de Educação Infantil;

• Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os
programas assistenciais desenvolvidos pelo Município;

• Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida da
comunidade de baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares
mais adequados, de higiene e de educação do consumidor;

• Participar do planej amento da área física de cozinhas, depósitos,
refeitórios e copas dos órgãos municipais, aplicando princípios concernentes
aos aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização
dessas dependências;

• Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e
calculando e determinando as quantidades necessárias à execução
de nutrição, bem como estimando os respectivos custos; Realizar
mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualidade;

• Emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios,
utensílios e equipamentos necessários para a realização dos programas;

• Participar das atividades do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -
SISVAM;

• Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;

• Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes
à sua área de atuação;

• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos
recursos humanos em sua área de atuação;

• Executar outras atividades correlatas ou determinadas.

e deficiências nutritivas
especiais visando suprir

nos
as

utensílios,
dos serviços
pesquisas no

Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Especifico com registro no conselho
Experiência: Nenhum



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744·9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
Código:EMPREGO:

OPERADOR DE MÁQUINAS

Descrição Detalhada
• Operar máquinas para carregamento e/ou descarregamento de materiais e

trabalhos de escavação e pavimentação em vias públicas, inclusive, estradas
vicinais,

• Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações,
colocando em pratica as medidas de segurança recomendadas, para a operação e
estacionamento da maquina.

• Efetuar a limpeza e lubrificação das maquinas e seus implementos, seguindo
as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom
funcionamento.

• Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas,
máquinas varredoras ou pavimentação, dirigindo-o e operando o mecanismo de
tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza
ou similares.

• Registrar as operações realizadas, anotando os tipos e os periodos de
trabalho, para permitir o controle dos resultados.

• Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nivel
do óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa,
para mantê-las em condições de uso.

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.

• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Carteira "dO
Experiência: Nenhum
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PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
EMPREGO:
PEDREIRO

Código:

Descrição Detalhada
• Ajustar a pedra ou tijolo a ser utilizado,

lugar onde será colocado, utilizando martelo
o assentamento do material em questão.

• Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou
seguindo os desenhos, para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de
escadas e outras partes da construção.

• Verificar as características da obra, examinando plantas e outras
especificações da construção, para selecionar o material e estabelecer as
operações a executar.

• Construir base de concreto
especificações, para possibilitar
elétrica e para outros fins.

• Misturar areias, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades
convenientes, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de
pedras e tijolos.

• Executar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas
semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças,
chumbando as bases danificadas, para reconstituir essas estruturas.

• Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e
areia, atentando para o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas
a outros tipos de revestimentos.

• Executar serviços de acabamento em geral, tais como colocação
revestimentos e pavimentação ou paredes com ladrilhos e azulejos,
de rodapés, verificando materiais e ferramentas necessárias para
dos trabalhos .

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

adaptando a forma e medida ao
e talhadeira, para possibilitar

e/ou outro
a instalação

material, baseando-se nas
de maquinas, postes de rede

de telhas,
instalação
a execução

Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Experiência: 2 anos
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PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
PABX (18) 3744 ..9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
Código:EMPREGO:

PINTOR

Descrição Detalhada
• Executar serviços de pintura lisa, a pistola, a trincha, a pincel, a esponja,

a vaporizar, com tintas à base de óleo, esmalte, verniz, cal, laca e outras;
• Executar tratamento anti-corrosivo de estruturas metálicas;
• Restaurar pinturas;
• Executar trabalhos de induntagem de peças metálicas;
• Trabalhar em pinturas de prédios, interiores, aparelhos, móveis, peças

metálicas e de madeiras e pontes;
• Operar com equipamentos de pintura para a realização de trabalhos que não

apresentem grandes dificuldades; organizar especificações para o preparo de
tintas, vernizes e outros materiais;

• Executar trabalhos que requeiram habilidades e técnicas especiais;
• Executar, orientando por instruções, desenhos ou croquis;
• Executar pintura de vitrais, decorativa e mostradores, e outras peças de

instrumento diversos;
• Executar outras atribuições afins.
Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Experiência: 2 anos



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744 ..9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP

EMPREGO:
PROFESSOR ASSISTENTE I E II

Descrição Detalhada
• Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais
docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga
horária, seja substituindo outros professores, seja auxiliando-os na sala de
aula;
• Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar
dos alunos;
• Atender os alunos em horários de entrada e saida dos periodos, intervalos
de aulas, recreio e refeições, na higiene pessoal e locomoção, sempre que
necessário, e nos horários estabelecidos pela equipe diretora;
• Zelar pela segurança e bem-estar dos alunos;
• Colaborar no atendimento ao público, inclusive encaminhando pais e
municipes à secretaria da escola.
• Auxiliar os professores em aula, nas solicitações de material escolar ou de
assistência aos alunos.
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais e equipamentos
que utiliza;
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos
pela Instituição;
• Executar tarefas afins, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação
no magistério
Experiência: Nenhuma



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP

EMPREGO:
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada
• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
unidade;
• Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de
educação infantil, levando as crianças a exprimirem-se através de atividades
recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento integral, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da
escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento;
• Ministrar as horas-aula estabelecidas de acordo com o plano de trabalho e
com as diretrizes da educação municipal;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à

avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
comunidade;
• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação
no magistério da Educação Infantil
Experiência: Nenhuma
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EMPREGO:
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I

Descrição Detalhada
• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
unidade;
• Ministrar aulas no Ensino Fundamental, visando o pleno desenvolvimento do
aluno;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da
escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento;
• Ministrar nos dias letivos as horas-aula estabelecidas;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
comunidade;
• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem;
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação
no magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental
Iniciativa: Media
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EMPREGO:
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II

Descrição Detalhada
• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
unidade;
• Ministrar aulas no Ensino Fundamental, visando o pleno desenvolvimento do
aluno;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da
escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento;
• Ministrar nos dias letivos as horas-aulas estabelecidas;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
comunidade;
• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem;
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena com habilitação na disciplina correspondente
Iniciativa: Media

J
r:
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EMPREGO:
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada

• Ministrar aulas na educação básica municipal, promovendo um ensino inclusivo,
permitindo que os alunos com necessidades educacionais especiais desenvolvam suas
competências e habilidades, visando sua efetiva inclusão na vida em sociedade;
• Desenvolver procedimentos didáticos e utilizar diferentes materiais audiovisuais
nas salas de recurso;
• Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
• Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
comunidade;
• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos
educacionais da escola e ao prodesso de ensino e aprendizagem;
• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

fins

Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação
na área da Educação Especial
Iniciativa: Média
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Código:Cargo:

Procurador Jurídico

Descrição Detalhada
• Representar a Municipalidade em todos os graus de jurisdição;
• Receber citação nas ações propostas contra o municipio;
• Prestar assessoria juridica ao Prefeito Municipal, aos demais Secretários

Municipais e quaisquer outros Órgãos da administração, quando solicitada;
• Assistir a elaboração de minutas de contratos, leis, decretos, convênios e

escrituras em que for parte a Prefeitura, e realizar as correções quando
devidas;

• Assistir os processos licitatórios;
• Apreciar e emitir parecer quaisquer questões de foro interno ou externo que

envolva ações da administração pública municipal;
• Cumprir demais atribuições que lhe forem conferidas em Lei ou Regulamentos;
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão e pelo código

de ética da profissão;
• Executar atividades correlatas, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Curso superior em Direito com registro na OAB/SP
Experiência: 2 anos
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EMPREGO:
PSICÓLOGO

Código:

Descrição Detalhada
• Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de

saúde, visando o desenvolvimento psíquico e motor do indivíduo, em relação a
sua integração à família e a sociedade.

• Colaborar com as equipes de profissionais da educação, saúde e social,
aplicando conhecimentos psicológicos que contribuam com a resolutividade dos
problemas apresentados pelos munícipes.

• Acompanhar casos encaminhados pelo setor de RH da Prefeitura para o perfeito
desenvolvimento do servidor como indivíduo e cidadão

• Contribuir no atendimento de casos de dependência química de servidores e/ou
familiares.

• Colaborar com a administração municipal no bom atendimento dos munícipes.
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Específico com registro no conselho
Experiência: Nenhum

EMPREGO: Código:
RECEPCIONISTA
Descrição Detalhada

• Ser responsável pelo recebimento de pessoas e documentos, procedendo ao
encaminhamento para o setor responsável;

• Elaborar e entregar aos pacientes, fichas para controle do número de
consultas médicas ou de atendimento no local onde prestar serviços;

• Fazer matrícula dos pacientes;
• Preencher: cartão índice, cartão de agendamento, ficha de identificação,

ficha de atendimento ambulatorial, livro de transferências e outros;
• Arquivar os prontuários;
• Auxiliar nas atividades administrativas, burocráticas e de informática, da

unidade de lotação;
• Auxiliar nas unidades escolares o atendimento administrativo, bem como, o

atendimento aos professores e alunos;
• Executar os serviços administrativos que lhe for atribuído;
• Auxiliar nas atribuições de processamento de dados do setor em que estiver

lotado;
• Conservar todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio

de sua área de atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o
bom atendimento público;

• Cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente e por
escrito, quando forem manifestamente ilegais;

• Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza,
os trabalhos que forem atribuídos;

• Atendimento Telefônico e outras funções comuns à telefonia;
• Executar serviços afins
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhum
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Código:EMPREGO:

TECNICO AGRICOLA

Descrição Detalhada
• Prestar assistência e orientação aos lavradores e criadores, bem como auxiliar
no trabalho de defesa sanitária animal e vegetal, conservação e proteção do solo;
manutenção da água.
• Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, trabalhos de
conservação do solo com práticas apropriadas para sistema de micro bacias, bem
como meios de defesa e tratamento contra pragas e moléstias nas plantas;
• Realizar culturas experimentais através do plantio de canteiros, bem como
efetuar cálculos para adubação e preparo da terra; informar aos lavradores sobre a
conveniência da introdução de novas culturas e equipamentos indicados para cada
lavoura, bem como a manutenção e conservação dos mesmos;
• Orientar os criadores, fazendo demonstrações de práticas sobre métodos de
vacinação, de criação e contenção de animais, bem como sobre processos de limpeza
e desinfecção de estábulos, baias, tambos;
• Auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e tratamento dos animais,
controlando a temperatura, administrando remédios, aplicando injeções,
supervisionando a distribuição de alimentos; colaborar na experimentação
zootécnica;
• Colaborar na organização de exposições rurais; acompanhar o desenvolvimento da
produção de leite e verificar o respectivo teor de gordura; dar orientação sobre
industriais rurais de conservas e laticinios;
• Executar tarefas afins.

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio Técnico
Experiência: nenhum
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EMPREGO:
TESOUREIRO

Código:

Descrição Detalhada
• Analisar e organizar dados e documentos para preenchimento de formulários,

guias, relatórios, processos, fichas, entre outros, de acordo com padrão
previamente estabelecido.

• Elaborar gráficos e/ou levantamentos estatísticos, fazendo análise dos dados
inseridos, com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão com relação a
novos rumos da atuação.

• Planejar os serviços administrativos de sua área de atuação, atendendo metas
previamente estabelecidas.

• Atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias.
• Manter superior imediato informado sobre o desenvolvimento dos trabalhos e

resultados alcançados para possibilitar a avaliação da área de atuação.
• Desempenhar tarefas correlatas a critério de seu superior imediato.
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que

utiliza.
• Cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela administração.
• Receber e pagar em moeda corrente;
• Receber, guardar e entregar valores;
• Efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas;
• Efetuar autenticação mecânica;
• Efetuar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e importâncias

recebidas e pagas;
• Movimentar fundos, conferir e rubricar documentos;
• Informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da

Tesouraria;
• Endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao

movimento de valores;
• Ser o responsável pela movimentação da conta caixa e das contas bancárias do

ente;
• Registrar e Preencher e assinar cheques bancários;
• Efetuar tarefas afins ao movimento de valores, assumindo as

responsabilidades relativas;
• Resignar as receitas Publicas;
• Supervisor as atividades relacionadas a atuação financeira;
• Proceder às conciliações bancárias;
• Executar outras atividades correlatas ou determinadas.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhum
Responsabilidade/Supervisão: Baixo
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EMPREGO:
TRATORISTA

Código:

Descrição Detalhada
-Operar tratores e/ou reboques, para carregamento e/ou descarregamento de
materiais, roçada de terrenos e vias publicas, limpeza e pulverização com
herbicida, a fim de manter a cidade em perfeitas condições de higiene e limpeza.
- Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações,
colocando em pratica as medidas de segurança recomendadas, para a operação e
estacionamento da maquina.
- Efetuar a limpeza e lubrificação das maquinas e seus implementos, seguindo as
instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento.
- Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como laminas,
maquinas varredoras ou pavimentação, dirigindo-o e operando o mecanismo de tração
ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou similares.
-Registrar as operações realizadas, anotando os tipos e os períodos de trabalho,
para permitir o controle dos resultados.
-Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do
óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para
mantê-Ias em condições de uso.
- Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.
- Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
- Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Experiência: Nenhuma
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EMPREGO:
MÉDICO VETERINARIO

Código:

Descrição Detalhada
• Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando

exames clínicos e de laboratório, assegurando a sanidade individual e
coletiva dos animais;

• Realizar cirurgias;
• Fazer profilaxia de doenças (vacinação, quarentena, vermifugações, etc);
• Realizar controle de ectoparasitas (pulverizações), diagnóstico e controle de

zoonoses (brucelose, tuberculose, leptospirose, blue tongue, etc), controle
sanitário de instalações e controle reprodutivo;

• Realizar inspeção sanitária de alimentos de origem animal destinados à
alimentação;

• Elaborar laudos técnicos destinados às Entidades e Órgãos Públicos Federais,
Estaduais e Municipais, quando da apreensão, óbitos, permutas, recebimentos
ou doações de animais deste ou para o zoológico;

• Realizar manejo relativo à associação e locação de animais;
• Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando

as rações, baixando o índice de conversão alimentar;
• Desenvolver projetos que viabilizem a reestruturação de alguns recintos,

levando inclusive à diminuição do custo com alimentacão;
• Realizar manejos de dejetos;
• Realizar diagnósticos sorológicos, coprológicos e atividades de pesquisa

junto às Entidades e Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais;
• Controlar entrada e saída de animais no zoológico;
• Realizar inspeção de gado a ser abatido no Matadouro Municipal;
• Orientar o sistema de vacinação anti-rábica, dirigir serviços de apreensão de

cães vadios e triagem a ser estabelecida;
• Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica

relacionada com a saúde pública;
• Estabelecer métodos de controle de zoonoses no tocante às doenças animais

transmissíveis ao homem;
• Proceder ao controle das zoonoses, efetivando levantamento de dados,

avaliação epidemiológica, programação, execução, supervisão e pesquisa, para
possibilitar a profilaxia dessas doenças;

• Auxiliar no controle da Leishmaniose junto ao Centro de Zoonoses do
município;

• Controlar entrada e saída de animais no Centro de Controle de Zoonoses;
• Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada a veterinária, realizando

estudos, experimentações, estatísticas, avaliações de campo e de laboratório,
para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico de ciência veterinária;

• Orientação aos proprietários sobre medidas sanitárias que devem ser adotadas,
alimentação adequada e cuidados especiais com cria;

• Responsabilizar-se por formulário de preparação de rações de animais;
• Orientar e supervisionar o trabalho de equipe de servidores auxiliares;
• Promover Campanhas Educativas de prevenção à doença animal e controle de

natalidade (castração e aplicação anticoncepcionais);
• Realizar inspeção sanitária de estabelecimentos industriais e comerciais

(clínicas veterinárias, comércio de rações, etc), recreação e esportivas ou
qualquer outro fim de animais ou produto de sua origem;

• Inspeção e fiscalização sanitária, higiênica e tecnológica nos setores em que
se manipula produtos de origem animais, tal como leite, peixe, ovos e mel;

• Assessorar superiores e equipes multi-profissionais;
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• Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que

estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como, zelar pela
economicidade de material e o bom atendimento público;

• Manter-se atualizado, participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos
profissionais;

• Cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente e por
escrito, quando forem manifestamente ilegais;

• Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza,
os trabalhos que forem atribuídos;

• Executar serviços afins.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior Específico com registro no conselho
Experiência: Nenhum

EMPREGO: Código:
VIGIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada
• Exercer a vigilância de prédio e veículos públicos, nos estacionamentos,
edifícios .públicos e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente,
inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas
estranhas e outras anormalidades;
• Controlar fluxo de pessoas, identificar, orientar e encaminhar para os lugares
desejados;
• Escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de
trabalho;
• Atender as chamadas telefônicas e anotar recados;
• Investigar todas as condições anormais que tenham observado;
• Levar o conhecimento das autoridades competentes quaisquer irregularidade
verificada;
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que
utiliza.
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato;
Especificações:
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Experiência: Nenhuma

~ __ ~ __ . L
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Setor de Alimentação Municipal
Código:

Descrição Detalhada
• Auxiliar no planejamento, principalmente, operacional das políticas públicas

e ações de governo relacionadas ao setor.
• Comandar os recursos disponíveis em seu setor (físicos, de pessoas e

financeiros), cuidando para que os resultados pretendidos (fixados nas metas
e indicadores pelas instâncias superiores) sejam alcançados, exercendo também
a atividade de controle;

• Cuidar para que as demais unidades da Administração Municipal, o controle
externo e os cidadãos sejam informados das ações;

• Atuar nos processos que envolvam a sua área de atuação e outras unidades da
Prefeitura Municipal promovendo a execução das atribuições que couberem ao
setor;

• Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhuma
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EMPREGO:
SUPERVISOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada
- Mediante as diretrizes emanadas da Direção Municipal de Ensino ou função
equivalente:
Na área do Ensino Fundamental atuar com os seguintes preceitos:
• Orientar o acompanhamento, avaliação e controle das proposições
curriculares na área de sua jurisdição;
• Compatibilizar os projetos das áreas administrativas e técnico-pedagógicas,
em nível interescolar;
• Garantir o fluxo recíproco das informações entre a unidade escolar e a
Direção Municipal de Educação;
• Assistir tecnicamente os diretores para solucionar problemas de elaboração
e execução do plano escolar;
• Manter-se permanentemente em contato com as escolas sob a jurisdição, por
intermédio de visitas regulares e de reuniões com diretores e/ou professores,
através dos quais se fará sentir sua ação de natureza pedagógica;
• Determinar providências tendentes a corrigir eventuais falhas
administrativas;
• Participar da elaboração de programas e projetos relativos à Direção
Municipal de Educação;
• Cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas à organização
didática, administrativa e disciplinar emanadas das autoridades superiores;
• Apresentar relatórios das atividades desenvolvidas;
• Supervisionar os estabelecimentos de ensino e verificar a observância dos
respectivos regimentos escolares;
• Garantir a integração do sistema ou rede municipal de ensino em seus
aspectos administrativos, fazendo observar o cumprimento das normas legais e
das determinações dos órgãos superiores;
• Manter os estabelecimentos de ensino informados das diretrizes e
determinações superiores e assistir os diretores na interpretação de textos
legais; Acompanhar os programas de integração escola-comunidade;
• Analisar os estatutos das instituições auxiliares das escolas, verificar
sua observância e controlar a execução dos seus programas;
• Examinar as condições físicas do ambiente, dos implementos e dos
instrumentos utilizados, tendo em vista a higiene e a segurança do trabalho
escolar; Orientar a matrícula de acordo com as instruções fixadas pela
Direção Municipal de Educação;
• Orientar e analisar levantamento de dados estatísticos sobre as escolas;
• Constatar e analisar problemas de evasão escolar e formular soluções;
• Examinar e visar documentos da vida escolar do aluno, bem como os livros de
registro do estabelecimento de ensino.
• Sugerir medidas para o bom funcionamento das escolas sob sua supervisão;
• Executar outras tarefas correIa tas determinadas pelo superior imediato
Especificações
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Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-graduação em Educação
(Mestrado e Doutorado)
Experiência: 5(cinco) anos da pratica docente

EMPREGO:
SUPERVISOR ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada
- Mediante as diretrizes emanadas da Direção Municipal de Ensino ou função
equivalente:
Na área da Educação Infantil atuar com os seguintes preceitos:
• Orientar o acompanhamento, avaliação e controle das
curriculares na área de sua jurisdição;
• Compatibilizar os projetos das áreas administrativas e técnico-pedagógicas,
em nível interescolar;
• Garantir o fluxo recíproco das informações entre a unidade escolar e a
Direção Municipal de Educação;
• Assistir tecnicamente os diretores para solucionar problemas de elaboração
e execução do plano escolar;
• Manter-se permanentemente em contato com as escolas sob a jurisdição, por
intermédio de visitas regulares e de reuniões com diretores e/ou professores,
através dos quais se fará sentir sua ação de natureza pedagógica;
• Determinar providências tendentes a corrigir eventuais
administrativas;
• Participar da elaboração de programas e proj etos relativos à Direção
Municipal de Educação;
• Cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas à organização
didática, administrativa e disciplinar emanadas das autoridades superiores;
• Apresentar relatórios das atividades desenvolvidas;
• Supervisionar os estabelecimentos de ensino e verificar a observância dos
respectivos regimentos escolares;
• Garantir a integração do sistema
administrativos, fazendo observar o
determinações dos órgãos superiores;
• Manter os estabelecimentos de ensino informados das diretrizes e
determinações superiores e assistir os diretores na interpretação de textos
legais;
• Acompanhar os programas de integração escola-comunidade;
• Analisar os estatutos das instituições auxiliares das escolas, verificar
sua observância e controlar a execução dos seus programas;
• Examinar as condições físicas do ambiente, dos implementos e dos
instrumentos utilizados, tendo em vista a higiene e a segurança do trabalho

proposições

falhas

municipal de ensino em
cumprimento das normas

seus aspectos
legais e das

escolar;
• Orientar a matrícula de acordo com as instruções fixadas pela Direção
Municipal de Educação;
• Orientar e analisar levantamento de dados estatísticos sobre as escolas;

01)
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Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP
• Constatar e analisar problemas de evasão escolar e formular soluções;
• Examinar e visar documentos da vida escolar do aluno, bem como os livros de
registro do estabelecimento de ensino.
• Sugerir medidas para o bom funcionamento das escolas sob sua supervisão;
• Executar outras tarefas correIa tas determinadas pelo superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-graduação em Educação
(Mestrado e Doutorado)
Experiência: 5(cinco) anos da pratica docente

Código:EMPREGO:
Instrutor de Informática

Descrição Detalhada
• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da

unidade;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor

rendimento;
• Ministrar nos dias letivos as horas-aulas estabelecidas;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação

e ao desenvolvimento profissional;
• Realização de tarefas nas áreas de informática;
• Manter-se informado quanto às novas soluções disponíveis no mercado que

possam atender às necessidades de equipamento de informática;
• Cuidar da organização do laboratório de informática e da manutenção dos

computadores;
• Orientar os alunos quanto à utilização adequada dos equipamentos e programas;
• Auxiliar o aluno e demais pessoas interessadas a utilizar os computadores,

adquirindo habilidade de manuseio das máquinas e seus programas, a realizar
pesquisas na internet e buscar informações necessárias para a realização de
seus trabalhos;

• Orientar professores e alunos sobre o uso dos softwares disponíveis, de
acordo com o conteúdo das disciplinas e o objetivo das aulas;

• Incentivar projetos colaborativos envolvendo professores, alunos, escolas e
comunidade ( ex.: projovem, Escola Aberta), utilizando recursos variados (TV,
vídeo, livros, internet, visitas monitoradas, visitas de estudo, entrevistas,
etc) ;

• Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior com especialização em área da Informática
Experiência: Nenhuma
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EMPREGO: Código:
Medico Cardiologista

Descrição Detalhada
• Efetuar diagnósticos clínicos, realizando anamnese, auscultação, radioscopia

e outros processos, para estabelecer conduta terapêutica.
• Respeitar os protocolos existentes na saúde pública municipal;
• Realizar ou solicitar exames, utilizando aparelhos e instrumentos

especializados, para determinar com exatidão a gravidade e a extensão do
problema.

• Fazer a prescrição de medicamentos quando necessário de acordo com os
protocolos municipais existentes, ou protocolos nacionais RENAME, sempre com
o nome do principio ativo;

• Fazer a prescrição de medicamentos sempre com o nome do principio ativo e
não do nome comercial;

• Acompanhar a evolução geral do paciente em retornos ou visitas domiciliares,
tratando-a adequadamente.

• Ministrar atendimento médico à portadores de doenças cardiovasculares;
interpretar exames e atos que digam respeito às especialidades que tenham
íntima correlação com a cardiologia;

• Realizar estudos e investigações no campo cardiológico;
• Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros

especialistas;
• Prescrever tratamento medico;
• Participar de juntas médicas;
• Participar de programas voltados para a saúde pública; solicitar exames

laboratoriais;
• Manter prontuário médico organizado e atualizado.
• Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior em Medicina com especialização em Cardiologia e

registro no CRM
Experiência: Nenhuma
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EMPREGO: Código:
Medico Ortopedista

Descrição Detalhada
• Efetuar diagnósticos clínicos, realizando anamnese, auscultação, radioscopia

e outros processos, para estabelecer conduta terapêutica.
• Respeitar os protocolos existentes na saúde pública municipal;
• Realizar ou solicitar exames, utilizando aparelhos e instrumentos

especializados, para determinar com exatidão a gravidade e a extensão do
problema.

• Fazer a prescrição de medicamentos quando necessário de acordo com os
protocolos municipais existentes, ou protocolos nacionais RENAME, sempre com
o nome do principio ativo;

• Fazer a prescrição de medicamentos sempre com o nome do principio ativo e
não do nome comercial;

• Atuar como médico em ambulatório de especialidades atender pacientes
referenciados da rede básica na área de ortopedia;

• Realizar procedimentos ambulatoriais inerentes a sua especialidade (aparelho
gessado, tratamento conservador fraturas, entorces e luxações, etc) ;

• Manter prontuário médico organizado e atualizado.
• Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Superior em Medicina com especialização em Ortopedia e

registro no CRM
Experiência: Nenhuma

EMPREGO: Código:
Tecnico Esportivo

Descrição Detalhada
• Promover aulas de educação física;
• Acompanhar os educandos nas competições fora do município;
• Organizar realizar gincanas entre os educandos; .e
• Promover atividades lúdicas, recreativas, artísticas e culturais;
• Acompanhar e organizar os educandos para o reforço alimentar;
• Realizar olimpíadas com os educandos semestralmente; Elaborar atividades

esportivas nos finais de semana;
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• Organizar e participar de eventos festivos;
• Realizar intercâmbio com projetos afins de outras localidades;
• Diagnosticar entre os educandos possíveis atletas com potencial de

desenvolvimento profissional.
• Incentivar projetos colaborativos envolvendo professores, alunos, escolas e

comunidade ( ex.: projovem, Escola Aberta), utilizando recursos variados (TV,
vídeo, livros, internet, visitas monitoradas, visitas de estudo, entrevistas,
etc) ;

• Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Licenciatura plena em Educação Física ou Bacharelado em Educação

Física
Experiência: Nenhuma

Código:EMPREGO:
Visitador Domiciliar

Descrição Detalhada
Área da Saúde:

• Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sóciocultural da
comunidade de sua atuação;

• Executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva;
registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde;

• estimular a participação da comunidade nas políticaspúblicas como estratégia
da conquista de qualidade de vida à família;

• Dar atenção às gestantes, orientação para desenvolvimento desde a gestação
até os 6 anos de vida para a promoção de um crescimento infantil integral;

• Atuar em caráter preventivo com atenção individual para crianças de zero a
três anos e suas famílias; e desenvolvimento de grupo às crianças de 3 a 6
anos; cumprimento das metas estabelecidas e pactuadas pelo protocolo da
Secretaria Estadual de Saúde; atualização do Banco de Dados do programa;

• Realização de relatórios analíticos, sintéticos; participação das reuniões
semanais para p1anejamento, capacitação permanente e acompanhamento com o
monitor e GTM para um trabalho em equipe;

• Orientar mãe e família para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, sócio-
afetivo e de linguagem da criança até os 6 anos; desenvolvimento de
atividades estimuladoras com as crianças do programa com periodicidade
semanal;

• Orientação às mães para continuidade das atividades executadas e propostas;
promoção de um crescimento infantil integral;

• Orientar as famílias para o acesso aos serviços básicos oferecidos pelo
município; identificar parceiros e recursos existentes na comunidade;

• Como meta principal promover adesão das famílias ao programa;
• Estimular o vínculo família/mãe/bebê desde a gestação
• Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
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Experiência: Nenhuma I

EMPREGO: Código:
Visitador Domiciliar

Descrição Detalhada
Área de Vigilância:

• Realização de levantamento de índice de densidade larvária;
• Realização de pesquisa larvária e tratamento perifocal e focal de pontos

estratégicos, e orientar sobre medidas para melhoria das condições sanitárias
do estabelecimento (domicílio);

• Realização de pesquisa larvária de armadilhas;
• Orientação de morador ou responsável pelo imóvel, sobre como evitar

criadouros do Aedes Aegypti e outros vetores;
• Realização de controle mecânico e de criadouros (casa a casa) , através de

remoção, destruição, mudança de posição ou localização destes criadouros com
a ajuda do morador;

• Realização periódica de vistorias em imóveis especiais para eliminar os
criadouros potenciais existentes e orientando sobre medidas para melhoria das
condições sanitárias, pois os mesmos são dotados de acúmulo de pessoas
podendo dar inicio a uma transmissão;

• Realização de controle químico através de aplicação de larvicida (tratamento
focal) nas

• Situações em que as medidas de controle mecânico não sejam suficientes para
eliminar todos os criadouros potenciais existentes;

• Realização de nebulização com equipamento, na área de confirmação de dengue
• - realização de nebulização com equipamento em casos de infestações de

escorpiões e baratas;
• Realização de arrastões pelos bairros da cidade, visando eliminar possíveis

criadouros;
• Realização de atividade de areamento (colocação de areia em vasos) no

cemitério;
• Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Experiência: Nenhuma



ESCALA DE VENCIMENTOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A R$ 557,40 579,70 602,88 627,00 652,08 678,16 705,29 733,50 762,84 793,35 825,09 858,09

B R$ 650,00 676,00 703,04 731,16 760,41 790,82 822,46 855,36 889,57 925,15 962,16 1.000,65

C R$ 750,00 780,00 811,20 843,65 877,39 912,49 948,99 986,95 1.026,43 1.067,48 1.110,18 1.154,59

D R$ 800,00 832,00 865,28 899,89 935,89 973,32 1.012,26 1.052,75 1.094,86 1.138,65 1.184,20 1.231,56

E R$ 850,00 884,00 919,36 956,13 994,38 1.034,15 1.075,52 1.118,54 1.163,28 1.209,82 1.258,21 1.308,54

F R$ 900,00 936,00 973,44 1.012,38 1.052,87 1.094,99 1.138,79 1.184,34 1.231,71 1.280,98 1.332,22 1.385,51

G R$ 1.003,68 1.043,83 1.085,58 1.129,00 1.174,16 1.221,13 1.269,98 1.320,77 1.373,61 1.428,55 1.485,69 1.545,12

H R$1.050,00 1.092,00 1.135,68 1.181,11 1.228,35 1.277,49 1.328,58 1.381,73 1.437,00 1.494,48 1.554,26 1.616,43

I R$1.100,00 1.144,00 1.189,76 1.237,35 1.286,84 1.338,32 1.391,85 1.447,52 1.505,43 1.565,64 1.628,27 1.693,40

J R$ 1.200,00 1.248,00 1.297,92 1.349,84 1.403,83 1.459,98 1.518,38 1.579,12 1.642,28 1.707,97 1.776,29 1.847,34

K R$1.300,00 1.352,00 1.406,08 1.462,32 1.520,82 1.581,65 1.644,91 1.710,71 1.779,14 1.850,31 1.924,32 2.001,29

L R$ 1.500,00 1.560,00 1.622,40 1.687,30 1.754,79 1.824,98 1.897,98 1.973,90 2.052,85 2.134,97 2.220,37 2.309,18

M R$ 1.800,00 1.872,00 1.946,88 2.024,76 2.105,75 2.189,98 2.277,57 2.368,68 2.463,42 2.561,96 2.664,44 2.771,02

N R$ 2.000,00 2.080,00 2.163,20 2.249,73 2.339,72 2.433,31 2.530,64 2.631,86 2.737,14 2.846,62 2.960,49 3.078,91

O R$ 2.050,00 2.132,00 2.217,28 2.305,97 2.398,21 2.494,14 2.593,90 2.697,66 2.805,57 2.917,79 3.034,50 3.155,88

P R$ 2.200,00 2.288,00 2.379,52 2.474,70 2.573,69 2.676,64 2.783,70 2.895,05 3.010,85 3.131,29 3.256,54 3.386,80

Q R$ 2.250,00 2.340,00 2.433,60 2.530,94 2.632,18 2.737,47 2.846,97 2.960,85 3.079,28 3.202,45 3.330,55 3.463,77

R R$ 2.300,00 2.392,00 2.487,68 2.587,19 2.690,67 2.798,30 2.910,23 3.026,64 3.147,71 3.273,62 3.404,56 3.540,74

5 R$ 2.500,00 2.600,00 2.704,00 2.812,16 2.924,65 3.041,63 3.163,30 3.289,83 3.421,42 3.558,28 3.700,61 3.848,64

T R$ 2.600,00 2.704,00 2.812,16 2.924,65 3.041,63 3.163,30 3.289,83 3.421,42 3.558,28 3.700,61 3.848,64 4.002,58

U R$ 4.300,00 4.472,00 4.650,88 4.836,92 5.030,39 5.231,61 5.440,87 5.658,51 5.884,85 6.120,24 6.365,05 6.619,65

V R$ 8.600,00 8.944,00 9.301,76 9.673,83 10.060,78 10.463,21 10.881,74 11.317,01 11.769,69 12.240,48 12.730,10 13.239,30
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ESCALA DE VENCIMENTOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO IV

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A 892,42 928,11 965,24 1.003,85 1.044,00 1.085,76 1.129,19 1.174,36 1.221,33 1.270,19 1.320,99 1.373,83
B 1.040,67 1.082,30 1.125,59 1.170,61 1.217,44 1.266,14 1.316,78 1.369,45 1.424,23 1.481,20 1.540,45 1.602,07
C 1.200,77 1.248,81 1.298,76 1.350,7.1 1.404,74 1.460,93 1.519,36 1.580,14 1.643,34 1.709,08 1.777,44 1.848,54
D 1.280,83 1.332,06 1.385,34 1.440,75 1.498,38 1.558,32 1.620,65 1.685,48 1.752,90 1.823,01 1.895,94 1.971,77
E 1.360,88 1.415,31 1.471,92 1.530,80 1.592,03 1.655,72 1.721,94 1.790,82 1.862,45 1.936,95 2.014,43 2.095,01
F 1.440,93 1.498,57 1.558,51 1.620,85 1.685,68 1.753,11 1.823,23 1.896,16 1.972,01 2.050,89 2.132,93 2.218,24
G 1.606,92 1.671,20 1.738,05 1.807,57 1.879,87 1.955,07 2.033,27 2.114,60 2.199,19 2.287,15 2.378,64 2.473,79

H 1.681,08 1.748,33 1.818,26 1.890,99 1.966,63 2.045,30 2.127,11 2.212,19 2.300,68 2.392,71 2.488,41 2.587,95
I - 1.761,14 1.831,58 1.904,84 1.981,04 2.060,28 2.142,69 2.228,40 2.317,53 2.410,24 2.506,64 2.606,91 2.711,19
J 1.921,24 1.998,09 2.078,01 2.161,13 2.247,58 2.337,48 2.430,98 2.528,22 2.629,35 2.734,52 2.843,90 2.957,66
K 2.081,34 2.164,60 2.251,18 2.341,23 2.434,88 2.532,27 2.633,56 2.738,90 2.848,46 2.962,40 3.080,89 3.204,13
L 2.401,55 2.497,61 2.597,51 2.701,42 2.809,47 2.921,85 3.038,72 3.160,27 3.286,68 3.418,15 3.554,88 3.697,07
M 2.881,86 2.997,13 3.117,02 3.241,70 3.371,37 3.506,22 3.646,47 3.792,33 3.944,02 4.101,78 4.265,85 4.436,49

N 3.202,06 3.330,15 3.463,35 3.601,89 3.745,96 3.895,80 4.051,63 4.213,70 4.382,25 4.557,54 4.739,84 4.929,43

O 3.282,12 3.413,40 3.549,94 3.691,93 3.839,61 3.993,20 4.152,92 4.319,04 4.491,80 4.671,47 4.858,33 5.052,67
P 3.522,27 3.663,16 3.809,69 3.962,08 4.120,56 4.285,38 4.456,80 4.635,07 4.820,47 5.013,29 5.213,82 5.422,37

Q 3.602,32 3.746,42 3.896,27 4.052,12 4.214,21 4.382,78 4.558,09 4.740,41 4.930,03 5.127,23 5.332,32 5.545,61
R 3.682,37 3.829,67 3.982,86 4.142,17 4.307,86 4.480,17 4.659,38 4.845,75 5.039,58 5.241,17 5.450,81 5.668,85
5 4.002,58 4.162,68 4.329,19 4.502,36 4.682,45 4.869,75 5.064,54 5.267,12 5.477,81 5.696,92 5.924,80 6.161,79
T 4.162,68 4.329,19 4.502,36 4.682,45 4.869,75 5.064,54 5.267,12 5.477,81 5.696,92 5.924,80 6.161,79 6.408,26

U 6.884,44 7.159,82 7.446,21 7.744,06 8.053,82 8.375,97 8.711,01 9.059,45 9.421,83 9.798,70 10.190,65 10.598,28
V 13.768,88 14.319,63 14.892,42 15.488,11 16.107,64 16.751,94 17.422,02 18.118,90 18.843,66 19.597,41 20.381,30 21.196,55
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ESCALA DE VENCIMENTOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO IV

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A 1.428,79 1.485,94 1.545,37 1.607,19 1.671,48 1.738,34 1.807,87 1.880,18 1.955,39 2.033,61 2.114,95 2.199,55

B 1.666,15 1.732,79 1.802,11 1.874,19 1.949,16 2.027,12 2.108,21 2.192,54 2.280,24 2.371,45 2.466,31 2.564,96

C 1.922,48 1.999,38 2.079,35 2.1.62,53 2.249,03 2.338,99 2.432,55 2.529,85 2.631,04 2.736,29 2.845,74 2.959,57

D 2.050,64 2.132,67 2.217,98 2.306,69 2.398,96 2.494,92 2.594,72 2.698,51 2.806,45 2.918,70 3.035,45 3.156,87

E 2.178,81 2.265,96 2.356,60 2.450,86 2.548,90 2.650,85 2.756,89 2.867,16 2.981,85 3.101,12 3.225,17 3.354,18

F 2.306,97 2.399,25 2.495,22 2.595,03 2.698,83 2.806,79 2.919,06 3.035,82 3.157,25 3.283,54 3.414,88 3.551,48

G 2.572,74 2.675,65 2.782,67 2.893,98 3.009,74 3.130,13 3.255,33 3.385,55 3.520,97 3.661,81 3.808,28 3.960,61

H 2.691,47 2.799,13 2.911,09 3.027,54 3.148,64 3.274,58 3.405,57 3.541,79 3.683,46 3.830,80 3.984,03 4.143,39

I 2.819,63 2.932,42 3.049,72 3.171,71 3.298,57 3.430,52 3.567,74 3.710,45 3.858,86 4.013,22 4.173,75 4.340,70

J 3.075,96 3.199,00 3.326,96 3.460,04 3.598,44 3.742,38 3.892,08 4.047,76 4.209,67 4.378,06 4.553,18 4.735,31

K 3.332,30 3.465,59 3.604,21 3.748,38 3.898,31 4.054,25 4.216,42 4.385,07 4.560,48 4.742,90 4.932,61 5.129,92

L 3.844,96 3.998,75 4.158,70 4.325,05 4.498,05 4.677,98 4.865,10 5.059,70 5.262,09 5.472,57 5.691,47 5.919,13

M 4.613,95 4.798,51 4.990,45 5.190,06 5.397,67 5.613,57 5.838,12 6.071,64 6.314,51 6.567,09 6.829,77 7.102,96

N 5.126,61 5.331,67 5.544,94 5.766,74 5.997,41 6.237,30 6.486,80 6.746,27 7.016,12 7.296,76 7.588,63 7.892,18

O 5.254,77 5.464,96 5.683,56 5.910,91 6.147,34 6.393,24 6.648,96 6.914,92 7.191,52 7.479,18 7.778,35 8.089,48

P 5.639,27 5.864,84 6.099,43 6.343,41 6.597,15 6.861,03 7.135,47 7.420,89 7.717,73 8.026,44 8.347,50 8.681,40

Q 5.767,43 5.998,13 6.238,06 6.487,58 6.747,08 7.016,97 7.297,64 7.589,55 7.893,13 8.208,86 8.537,21 8.878,70

R 5.895,60 6.131,42 6.376,68 6.631,75 6.897,02 7.172,90 7.459,81 7.758,21 8.068,54 8.391,28 8.726,93 9.076,00

5 . 6.408,26 6.664,59 6.931,17 7.208,42 7.496,76 7.796,63 8.108,49 8.432,83 8.770,15 9.120,95 9.485,79 9.865,22

T 6.664,59 6.931,17 7.208,42 7.496,76 7.796,63 8.108,49 8.432,83 8.770,15 9.120,95 9.485,79 9.865,22 10.259,83

U 11.022,21 11.463,10 11.921,62 12.398,48 12.894,42 13.410,20 13.946,61 14.504,47 15.084,65 15.688,04 16.315,56 16.968,18
V 22.044,42 22.926,19 23.843,24 24.796,97 25.788,85 26.820,40 27.893,22 29.008,95 30.169,31 31.376,08 32.631,12 33.936,37;?~
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ESCALA DE VENCIMENTOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO IV I
37 38 39 40

A 2.287,53 2.379,03 2.474,19 2.573,16
B 2.667,56 2.774,26 2.885,23 3.000,64
C 3.077,95 3.201,07 3.329,11 3.462,27

O 3.283,15 3.414,47 3.551,05 3.693,09
E 3.488,34 3.627,88 3.772,99 3.923,91
F 3.693,54 3.841,28 3.994,93 4.154,73
G 4.119,04 4.283,80 4.455,15 4.633,35
H 4.309,13 4.481,49 4.660,75 4.847,18
I ·01 4.514,33 4.694,90 4.882,69 5.078,00
J 4.924,72 5.121,71 5.326,58 5.539,64
K 5.335,11 5.548,52 5.770,46 6.001,28
L 6.155,90 6.402,13 6.658,22 6.924,55
M 7.387,08 7.682,56 7.989,86 8.309,46
N 8.207,87 8.536,18 8.877,63 9.232,73
O 8.413,06 8.749,58 9.099,57 9.463,55

P 9.028,65 9.389,80 9.765,39 10.156,01
Q 9.233,85 9.603,20 9.987,33 10.386,82
R 9.439,04 9.816,61 10.209,27 10.617,64
5 10.259,83 10.670,22 11.097,03 11.540,91
T 10.670,22 11.097,03 11.540,91 12.002,55
U 17.646,91 18.352,79 19.086,90 19.850,37
V 35.293,82 36.705,57 38.173,80 39.700,75
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ANEXO V DEMONSTRATIVO DE VALORIZAÇÃO
Cargos Referencias Salários base atual S. base proposto % Salários Atual Salario proposto %

Agente de Saneamento 03 557,40 ·800,00 43,52% 602,87 865,28 43,53%
Agente de Saneamento 02 557,40 800,00 43,52% 579,68 832,00 43,53%

Almoxarife F8 626,97 900,00 43,55% 824,97 1.184,34 43,56%

Assistente de Administração A40 557,40 557,40 0,00% 2.572,67 2.572,67 0,00%

Agente Administrativo I 828 557,40 650,00 16,61% 1.606,82 1.874,19 16,64%
Agente Administrativo I 824 557,40 650,00 16,61% 1.373,53 1.602,07 16,64%

Agente Administrativo 019 557,40 800,00 43,52% 1.128,99 1.620,65 43,55%
Agente Administrativo 01 557,40 800,00 43,52% 557,40 800,00 43,52%
Agente Administrativo 01 557,40 800,00 43,52% 557,40 800,00 43,52%
Agente Administrativo 02 557,40 800,00 43,52% 579,68 832,00 43,53%
Agente Administrativo 02 557,40 800,00 43,52% 579,68 832,00 43,53%
Agente Administrativo 04 557,40 800,00 43,52% 626,97 899,89 43,53%
Agente Administrativo 08 557,40 800,00 43,52% 733,43 1.052,75 43,54%
Agente Administrativo 07 557,40 800,00 43,52% 705,23 1.012,26 43,54%

Agente Administrativo 09 633,74 800,00 26,23% 762,75 1.094,86 43,54%
Agente Administrativo 07 557,40 800,00 43,52% 705,23 1.012,26 43,54%
Agente Administrativo 08 557,40 800,00 43,52% 733,43 1.052,75 43,54%

Assistente Social M1 1.685,55 1.800,00 6,79% 1.685,55 1.800,00 6,79%
Assistente Social M3 1.685,55 1.800,00 6,79% 1.865,66 1.946,88 4,35%

Atendente de Consult. Oentário 01 762,75 800,00 4,88% 762,75 800,00 4,88%
Atendente de Consult. Oentário 03 762,75 800,00 4,88% 927,96 973,32 4,89%
Atendente de Consult. Dentário 03 762,75 800,00 4,88% 927,96 973,32 4,89%

Auxiliar de Biblioteca C7 557,40 750,00 34,55% 705,23 948,99 34,56%
Auxiliar de Biblioteca C18 557,40 750,00 34,55% 1.085,57 1.460,67 34,55%

Auxiliar de Enfermagem C24 579,68 750,00 29,38% 1.428,49 1.848,54 29,41%

Auxiliar de Enfermagem C21 579,68 750,00 29,38% 1.269,94 1.643,34 29,40%

Auxiliar de Enfermagem C19 579,68 750,00 29,38% 1.174,13 1.519,36 29,40%

Auxiliar de Enfermagem C22 579,68 750,00 29,38% 1.320,72 1.709,08 29,41%

Auxiliar de Enfermagem C1 579,68 750,00 29,38% 579,68 750,00 29,38%
Auxiliar de Enfermagem, C9 579,68 750,00 29,38% 793,25 1.026,43 29,40%
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ANEXO V DEMONSTRATIVO DE VALORIZAÇAO
Cargos Referencias Salários base S. base proposto % Salários Praticados Salario proposto %
Auxiliar de Enfermagem C4 579,68 750,00 29,38% 633,74 843,65 33,12%
Auxiliar de Enfermagem C4 579,68 750,00 29,38% 633,74 843,65 33,12%
Auxiliar de Enfermagem C9 579,68 750,00 29,38% 793,25 1.026,32 29,38%
Auxiliar de Enfermagem C9 579,68 750,00 29,38% 793,25 1.026,32 29,38%

Auxiliar de Farmácia C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Auxiliar de Farmácia C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Auxiliar de Farmácia C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%

Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,00 780,00 34,72%
Agente de Serviços C3 557,40 750,00 34,55% 602,87 811,20 34,56%
Agente de Serviços C12 557,40 750,00 34,55% 857,95 1.154,59 34,58%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C9 557,40 750,00 34,55% 762,75 1.026,43 34,57%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C15 557,40 750,00 34,55% 965,07 1.298,78 34,58%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
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ANEXO V DEMONSTRATIVO DE VALORIZAÇAO
Cargos Referencias Salários base S. base proposto % Salários Praticados Sala rio proposto %

Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C12 557,40 750,00 34,55% 857,95 10154,59 34,58%
Agente de Serviços C13 557,40 750,00 34,55% 892,27 1.200,77 34,57%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C12 557,40 750,00 34,55% 857,95 1.154,59 34,58%
Agente de Serviços C12 557,40 750,00 34,55% 857,95 1.154,59 34,58%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C8 557,40 750,00 34,55% 733,43 986,95 34,57%
Agente de Serviços C8 557,40 750,00 34,55% 733,43 986,95 34,57%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C11 557,40 750,00 34,55% 824,97 1.110,18 34,57%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Agente de Serviços C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%

Carpinteiro 817 557,40 650,00 16,61% 1.043,81 1.217,44 16,63%
Carpinteiro 815 557,40 650,00 16,61% 965,07 1.125,59 16,63%

Coveiro C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%

Eletricista G6 1.003,68 1.003,68 0,00% 1.221,09 1.221,13 0,00%
Eletricista G1 1.003,68 1.003,68 0,00% 1.003,68 1.003,68 0,00%

Encanador G2 1.003,68 1.003,68 0,00% 1.085,57 1.085,58 0,00%
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ANEXO V DEMONSTRATIVO DE VALORIZAÇAO
Cargos Referencias Salários base S. base proposto % Salários Praticados Salario proposto %

Enfermeira Padrão 40 M7 1.658,55 1.800,00 8,53% 2.098,59 2.277,57 8,53%
Enfermeira Padrão 40 M13 885,51 1.800,00 103,27% 1.417,74 2.881,86 103,27%
Engenheiro Agrônomo R2 2.269,84 2.300,00 1,33% 2.360,62 2.392,00 1,33%
Engenheiro Agrônomo R1 2.269,84 2.300,00 1,33% 2.269,84 2.300,00 1,33%

Engenheiro Civil S9 1.865,66 2.500,00 34,00% 2.553,25 3.421,42 34,00%

Farmacêutica -20hs L1 1.363,21 1.500,00 10,03% 1.363,21 1.500,00 10,03%

Fiscal de Obras 04 1.954,96 2.050,00 4,86% 2.199,11 2.305,97 4,86%

Fiscal Fazendário D4 579,68 800,00 38,01% 633,74 899,89 42,00%

Fisioterapeuta-20 hs L1 1.120,46 1.500,00 33,87% 1.120,46 1.500,00 33,87%
Fisioterapeuta L3 1.120,46 1.500,00 33,87% 1.211,88 1.622,40 33,87%

Vigia Municipal C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Vigia Municipal C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%

Inspetor de Aluno C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Inspetor de Aluno C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Inspetor de Aluno C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Inspetor de Aluno C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Inspetor de Aluno C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Inspetor de Aluno C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%
Inspetor de Aluno C1 557,40 750,00 34,55% 557,40 750,00 34,55%

Instrutor de Informática-40hs K1 1.120,46 1.300,00 16,02% 1.120,46 1.300,00 16,02%
Instrutor de Informática K4 1.120,46 1.300,00 16,02% 1.260,36 1.462,32 16,02%
Instrutor de Informática K2 1.120,46 1.300,00 16,02% 1.165,27 1.352,00 16,02%

Jardineiro C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%

Médico Clinico Geral - 20 H/S U4 3.359,93 4.300,00 27,98% 3.779,44 4.836,92 27,98%

Médico Ginecologista - 08 H/S P4 2.017,88 2.200,00 9,03% 2.269,84 2.474,70 9,03%

~~

ª,~;g
Sl) OJ '"cn><:!!
Sl) _ :.::::!
~ ~-
S- ~ aSw=PJ ~::::!. ,J::.
~~~U1(Diii:iiO(DC:O(Da

0_~ Q
~ iIcn ••c.o
~ m •••o I ~• :3 _qo Q)o == III!!III
O" ••••

"O C
~~.§< 5.
Sl) CD =
-"O •••
~ CD •••a.::J ~
(I) g- !:!

"'C ::J V
(I) o •••
~ õ)' iig; @ •••
~ c ~
_. o "')(")(-, 2:
Sl) o t\
cn ~ ~
'"'C g- •••



ANEXO V DEMONSTRATIVO DE VALORIZAÇAO
Cargos Referencias Salários base S. base proposto % Salários Praticados Sala rio proposto %
Médico PSF- 40 H/S V1 8.486,19 8.600,00 1,34% 8.486,19 8.600,00 1,34%

Medico Veterinário-40hs P5 1.658,55 2.200,00 32,65% 1.940,26 2.573,69 32,65%

Merendeira C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Merendeira C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Merendeira C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Merendeira C13 557,40 750,00 34,55% 892,27 1.200,77 34,57%
Merendeira C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Merendeira C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Merendeira C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%

Monitora C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Monitora C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Monitora C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Monitora C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Monitora C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Monitora C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%

Motorista F1 793,25 900,00 13,46% 793,25 900,00 13,46%
Motorista F14 793,25 900,00 13,46% 1.320,72 1.498,57 13,47%
Motorista F4 793,25 900,00 13,46% 892,27 1.012,38 13,46%
Motorista F1 793,25 900,00 13,46% 793,25 900,00 13,46%

Motorista F4 793,25 900,00 13,46% 892,27 1.012,38 13,46%
Motorista F1 793,25 900,00 13,46% 793,25 900,00 13,46%
Motorista F5 793,25 900,00 13,46% 927,96 1.052,87 13,46%
Motorista F13 793,25 900,00 13,46% 1.269,94 1.440,93 13,46%
Motorista F5 793,25 900,00 13,46% 927,96 1.052,87 13,46%
Motorista F5 793,25 900,00 13,46% 927,96 1.052,87 13,46%
Motorista F14 793,25 900,00 13,46% 1.320,72 1.498,57 13,47%
Motorista F1 793,25 900,00 13,46% 793,25 900,00 13,46%

Motorista F1 793,25 900,00 13,46% 793,25 900,00 13,46%
Motorista F3 793,25 900,00 13,46% 857,95 973,41 13,46%
Motorista F15 793,25 900,00 13,46% 1.373,53 1.558,51 13,47%
Motorista F4 793,25 900,00 13,46% 892,27 1.012,38 13,46%
Motorista F1 793,25 900,00 13,46% 793,25 900,00 13,46%
Motorista F13 793,25 900,00 13,46% 1.269,94 1.440,93 13,46%
Motorista F4 793,25 900,00 13,46% 892,27 1.012,38 13,46%
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ANEXO V DEMONSTRATIVO DE VALORIZAÇAO
Cargos Referencias Salários base S. base proposto % Salários Praticados Salario proposto %
Motorista F1 793,25 900,00 13,46% 793,25 900,00 13,46%
Motorista F4 793,25 900,00 13,46% 892,27 1.012,38 13,46%
Motorista F1 793,25 900,00 13,46% 793,25 900,00 13,46%
Motorista F1 793,25 900,00 13,46% 793,25 900,00 13,46%
Motorista F13 793,25 900,00 13,46% 1.269,94 1.440,93 13,46%

Nutricionista-20hs L1 1.120,46 1.500,00 33,87% 1.120,46 1.500,00 33,87%

Odontólogo PSF - 20 H/S L6 1.363,21 1.500,00 10,03% 1.658,55 1.824,98 10,03%

Operador de Maquinas G2 1.003,68 1.050,00 4,62% 1.003,68 1.043,83 4,00%
Operador de Maquinas G5 1.003,68 1.050,00 4,62% 1.128,99 1.174,16 4,00%
Operador de Maquinas G2 1.003,68 1.050,00 4,62% 1.003,68 1.043,83 4,00%

Pedreiro 09 678,11 800,00 17,97% 927,96 1.094,87 17,99%
Pedreiro D5 678,11 800,00 17,97% 793,25 935,89 17,98%
Pedreiro D5 678,11 800,00 17,97% 793,25 935,89 17,98%
Pedreiro D5 678,11 800,00 17,97% 793,25 935,89 17,98%

Procurador Jurídico T4 2.553,25 2.600,00 1,83% 2.872,07 2.924,66 1,83%
Procurador Jurídico T5 2.553,25 2.600,00 1,83% 2.986,95 3.041,63 1,83%

Professor Assistente PES-I T11A 7,70 7,70 0,00% 924,00 924,00 0,00%

Professor Assistente PES-II T21A 8,90 8,90 0,00% 1.335,00 1.335,00 0,00%
Professor Assistente PES-II T21A 8,90 8,90 0,00% 1.335,00 1.335,00 0,00%

Professor Educação Especial T31A 8,60 8,60 0,00% 1.290,00 1.290,00 0,00%

Professor Ensino Fundamental - I T51A 8,60 8,60 0,00% 1.290,00 1.290,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - I T51A 8,60 8,60 0,00% 1.290,00 1.290,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - I T51A 8,60 8,60 0,00% 1.290,00 1.290,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - I T51A 8,60 8,60 0,00% 1.290,00 1.290,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - I T61A 8,60 8,60 0,00% 1.545,00 1.545,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - I T61A 8,60 8,60 0,00% 1.545,00 1.545,00 0,00%,@
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ANEXO V DEMONSTRATIVO DE VALORIZAÇAO

Cargos Referencias Salários base S. base proposto % Salários Praticados Sala rio proposto %
Professor Ensino Fundamental - I T61A 8,60 8,60 0,00% 1.545,00 1.545,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - I T51A 8,60 8,60 0,00% 1.290,00 1.290,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - I T51C 8,60 8,60 0,00% 1.422,00 1.422,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - I T51A 8,60 8,60 0,00% 1.290,00 1.290,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T51C 8,60 8,60 0,00% 1.422,00 1.422,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T61B 8,60 8,60 0,00% 1.623,00 1.623,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T51C 8,60 8,60 0,00% 1.422,00 1.422,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T61B 8,60 8,60 0,00% 1.623,00 1.623,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - H/A2 8,60 8,60 0,00% 1.188,00 1.188,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T61B 8,60 8,60 0,00% 1.623,00 1.623,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T61B 8,60 8,60 0,00% 1.623,00 1.623,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T51C 8,60 8,60 0,00% 1.422,00 1.422,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T61B 8,60 8,60 0,00% 1.623,00 1.623,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T61B 8,60 8,60 0,00% 1.623,00 1.623,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T51C 8,60 8,60 0,00% 1.422,00 1.422,00 0,00%
Professor Ensino Fundamental - T61B 8,60 8,60 0,00% 1.623,00 1.623,00 0,00%

Professor(a) de Educação Física T61B 10,30 10,30 0,00% 1.623,00 1.623,00 0,00%
Professor(a) de Educação Física T61B 10,30 10,30 0,00% 1.623,00 1.623,00 0,00%

Professora de Espanhol T61A 10,30 10,30 0,00% 1.545,00 1.545,00 0,00%

Professora Eventual T21A 8,90 8,90 0,00% 1.335,00 1.335,00 0,00%

Professor Ensino Infantil T41D 8,60 8,60 0,00% 1.195,20 1.195,20 0,00%
Professor Ensino Infantil T4A1 8,60 8,60 0,00% 1.032,00 1.032,00 0,00%
Professor Ensino Infantil T4AC 8,60 8,60 0,00% 1.137,60 1.137,60 0,00%
Professor Ensino Infantil T4A1 8,60 8,60 0,00% 1.032,00 1.032,00 0,00%
Professor Ensino Infantil T41C 8,60 8,60 0,00% 1.137,60 1.137,60 0,00%
Professor Ensino Infantil T41D 8,60 8,60 0,00% 1.195,20 1.195,20 0,00%
Professor Ensino Infantil T41E 8,60 8,60 0,00% 1.254,00 1.254,00 0,00%
Professor Ensino Infantil T41A 8,60 8,60 0,00% 1.032,00 1.032,00 0,00%
Professor Ensino Infantil T41A 8,60 8,60 0,00% 1.032,00 1.032,00 0,00%
Professor Ensino Infantil T41A 8,60 8,60 0,00% 1.032,00 1.032,00 0,00%

Psicóloga-40hs M9 851,45 1.800,00 111,40% 1.165,27 2.463,42 111,40%
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ANEXO V DEMONSTRATIVO DE VALORIZAÇAO
Cargos Referencias Salários base S. base proposto % Salários Praticados Salario proposto %

Recepcionista C6 557,40 750,00 34,55% 733,43 912,49 24,41%

Recepcionista C6 557,40 750,00 34,55% 733,43 912,49 24,41%

Secretaria de Planejamento R4 1.671,11 2.300,00 37,63% 1.879,77 2.587,1.9 37,63%

Secretario Administrativo R1 2.288,33 2.300,00 0,51% 2.288,33 2.300,00 0,51%

Supervisor de Ensino Fundamental T71A 2.200,00 2.200,00 0,00% 2.200,00 2.200,00 0,00%

Supervisor de Ensino Infantil T81A 2.000,00 2.000,00 0,00% 2.000,00 2.000,00 0,00%

Técnico de Esportes F1 699,82 900,00 28,60% 699,82 900,00 28,60%

Tesoureira R9 2.182,54 2.300,00 5,38% 2.986,95 3.147,71 5,38%

Tratorista C4 557,40 750,00 34,55% 626,97 843,65 34,56%
Tratorista C10 557,40 750,00 34,55% 793,25 1.067,48 34,57%
Tratorlsta C20 557,40 750,00 34,55% 1.174,13 1.580,14 34,58%

Visitadora Domiciliar C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Visitadora Domiciliar C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Visitadora Domiciliar C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Visitadora Domiciliar C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Visitadora Domiciliar C15 557,40 750,00 34,55% 965,07 1.298,79 34,58%
Visitadora Domiciliar C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Visitadora Domiciliar C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%
Visitadora Domiciliar C2 557,40 750,00 34,55% 579,68 780,00 34,56%

Contador R1 727,83 2.300,00 216,01% 727,83 2.300,00 216,01%

Educador de Creche T51A 8,60 8,60 0,00% 1.032,00 1.032,00 0,00%

Educador de Creche I T91A 5,94 5,94 0,00% 742,50 742,50 0,00%

Encarregado de Oficina J1 1.128,99 1.200,00 6,29% 1.128,99 1.200,00 6,29%

Encarregado Setor Alimentação Mu 11 1.085,57 1.100,00 1,33% 1.085,57 1.100,00 1,33%
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ANEXO V DEMONSTRATIVO DE VALORIZAÇAO
Cargos Referencias Salários base S. base proposto % Salários Praticados Sala rio proposto %
Mecânico G1 965,07 1.003,68 4,00% 965,07 1.003,68 4,00%

Médico Cardiologista - 08 H/S P1 2.017,88 2.250,00 11,50% 2.017,88 R$ 2.250,00 11,50%

Médico Ortopedista - 08 H/S P1 2.017,88 2.250,00 11,50% 2.017,88 R$ 2.250,00 11,50%

Médico Pediatra - 08 H/S P1 2.017,88 2.250,00 11,50% 2.017,88 R$ 2.250,00 11,50%

Pintor E1 557,40 850,00 52,49% 557,40 R$ 850,00 52,49%

Técnico em Assistência Agropecuár E1 557,40 900,00 61,46% 557,40 R$ 900,00 61,46%

Fiscal de Serviço Público E1 557,40 850,00 52,49% 557,40 R$ 850,00 52,49%

gfoe2

~ ~ ;g
tu DJ 11I
cn X ~tu_
:::::s ~ •••••

Er S a
s: W !il!Il) •.•••••~. ~

fU ~ ar:U1cg
o cg ~
o ~ =t(") f=\
m ;;
~ :IiíO') •••(C

~

~mo I

I :3o Q)

&0=o 00

-o

Z ~o §o ::J< Q.
tu CD iE- -o
:::::s CD ~C. ::J
CD ~ !I"'C ::J

CD o '":::::s mO =tg; @ ~
:::::s c
_. o "')
n o a:
tu 8 fI\
cn ~ E."g-


	1155-2011_reduzido
	digitalizar0003
	digitalizar0004

	digitalizar0005

