iummuke,»

to

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA
FONE/FAX (O 18) 277-1121 1277-1122
AV. PREFEITO JOAO BORGES FRIAS. 435 - CEP 19250-000 - CNPJ (MF) 44.872.77810001-66

11 40VALItAt`
-1

ANEXO 1
DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS

CARGO:- A.D.L — AUXILIAR DE DES ENVOLVIMENTO INFANTIL
NATUREZA:Operacional
GRAU DE RESPONSABILIDADE.Responsabilidade total pela integridade física
das crianças
COMPLEXIDADE DO CARGO:Recebe instruções e orientações constantes.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau completo ou equivalente, cm
experiência e aptidão no tratamento com
crianças
.

PECULIARIDADES DO CARGO:- Executa , sob supervisão, serviços de
atendimento às crianças em suas
necessidades diárias, cuidando da
alimentação, higiene e recreação.
CARGO:- AGENTE COMUNITÁRIO
NATUREZA:Operacional
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Primordial, com relação à Saúde Publica e
Social.
Executa tarefas de natureza social, com
supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° completo ou equivalente.
PECULIARIDADES DO CARGO:Desenvolve trabalho educativo com indivíduos
e grupos, realizando campanhas de prevenção
de doenças, visitas e entrevistas de forma
constante, para preservar a Saúde na
comunidade

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

CARGO:- INSPETOR DE ALUNOS
NATUREZA:-

Operacional

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA
FONE/FAX (O 18) 277 1121 / 277 1122
-

-

AV. PREFEITO JOÃO BORGES FRIAS, 435 - CEP 19250.000 - CNPJ (MF) 44.872.778/0001-66

GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Máxima, pela integridade fisica dos alunos, e
indireta, nas dependências de ensino, em
virtude da conduta disciplinar dos alunos
COMPLEXIDADE DO CARGO:Recebe instruções e supervisões constantes.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau incompleto, mínimo 4' Série, sem
experiência.
PECULIARIDADES DO CARGO:Inspeciona alunos em todas as dependências do
estabelecimento de ensino, garantindo a
disciplina dos mesmos.
.

CARGO:- AJUDANTE GERAL I
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Nenhum, somente pelas ferramentas, materiais
e equipamentos que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras de natureza simples.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Sem instrução, sem nenhuma experiência
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços em diversas áreas da
administração, exercendo tarefas de natureza
operacional em obras públicas, conservação e
manutenção dos próprios municipais, e outras
tarefas correlatas determinadas pelo seu
superior imediato.
.

CARGO:- AJUDANTE GERAL 11
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Médio, pelas ferramentas, materiais e
equipamentos que utiliza
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Sem instrução, com experiência.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços em diversas áreas da
administração, exercendo tarefas de naturezas
operacionais e auxiliares em obras públicas,
conservação e manutenção dos próprios
municipais, e outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

CARGO:- ESCRITURÁRIO.
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Administrativa
Eventual no manuseio com documentos
declarados sigilosos e total pelos equipamentos
e materiais que utiliza
Executa tarefas de natureza simples e recebe
instruções e supervisão do superior imediato
.

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

.
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REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° Grau completo com experiência anterior de
6 meses a 1 ano e prática em datilografia.
Executa serviços gerais de escritório nas
PECULIARIDADES DO CARGO:diversas unidades administrativas, como a
classificação de documentos e
correspondências, transcrição de dados,
lançamentos, prestação de informações,
arquivo, datilografia em geral e atendimento ao
público.
CARGO:- AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
NATUREZA:Operacional
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Relativa quanto a segurança de terceiros e
média pelos materiais e equipamentos que
utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Recebe instruções constantes.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau completo ou equivalente e treinamento
especifico na função
PECULIARIDADES DO CARGO:Recepciona as pessoas em consultório
odontológico e auxilia o cirugião-dentista,
acompanhando suas atividades.
.

CARGO:- ENCARREGADO DA COZINHA PILOTO
NATUREZA:Técnico.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Total e direta com relação aos produtos
elaborados, inclusive com relação ás condições
de segurança, higiene e qualidade dos
alimentos.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Instrui e supervisiona os trabalhos de merenda
escolar constantemente.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° Grau completo ou equivalente.
PECULIARIDADES DO CARGO:Supervisão no preparo e distribuição de
refeições, selecionando os ingredientes
necessários, observando a higiene e a
conservação dos mesmos para atender aos
cardápios estabelecidos.
CARGO:- JARDINEIRO.
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Operacional
Relativa, pelos equipamentos e materiais que
utiliza.
Recebe instruções e supervisão freqüentes.
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REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° Grau incompleto (mínimo
série) com
experiência comprovada de 1 ano
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços de jardinagem e arborização
em Ruas e Logradouros Públicos, preparando a
terra, fazendo canteiros e plantando para
conservá-los e embelezar a cidade.
.

CARGO:- COVEIRO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional.
Nenhum, somente com os bens e equipamentos
que estão sob sua responsabilidade e guarda.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Tarefas rotineiras e com certa variedade,
exigindo iniciativa do ocupante para solução de
problemas ocasionais.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Nenhuma e sem experiência.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços de zeladoria, conservação e
manutenção do cemitério municipal,
garantindo o bom funcionamento.

CARGO:- INSTRUTOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE E ARTESANATO
NATUREZA:Técnica.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Total pelos materiais e equipamentos didáticos
que utiliza, e normal pela integridade fisica do
aluno.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Independente, na execução de tarefas de
técnico; recebe supervisão ocasional.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 2° Grau completo, com experiência anterior de
6 meses à 1 ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Ministra aulas de técnicas do trabalho
profissionalizante e de trabalhos artesanais,
visando o desenvolvimento técnico dos alunos.

CARGO:- TRATORISTA.
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Total, relativa a segurança dos pedestres e
servidores no local da obra ou na área de
execução do serviço, bem como pelas
máquinas, materiais, ferramentas e
equipamentos que utiliza.
.
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COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Executa tarefas rotineiras que requerem
conhecimentos práticos, com iniciativa própria
e recebe instruções do superior imediato
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° Grau incompleto (mínimo 4' série), com
carteira nacional de Habilitação.
PECULIARIDADES DO CARGO:Compreende as tarefas de operação de tratores
e reboques, montados sobre rodas, para
carregamento e descarregamento de materiais,
roçadas de terrenos e limpeza de vias, praças e
jardins.

CARGO:- AUXILIAR DE SECRETARIA.
NATUREZA:Administrativo.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Nenhuma, somente pelos equipamentos e
materiais que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras de natureza simples;
recebe instruções e supervisão do superior
imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau incompleto (mínimo 6' série), com
experiência anterior de no mínimo 6 meses e
prática em datilografia.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa tarefas simples e de pouca
complexidade, como datilografia, registro,
controle e arquivo de documentos.

CARGO:- VISITADOR SANITÁRIO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Operacional.
Primordial, com relação à Saúde Publica.
Executa tarefas de natureza complexa; recebe
supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° completo ou equivalente.
PECULIARIDADES DO CARGO:Desenvolve trabalho educativo com indivíduos
e grupos, realizando campanhas de prevenção
de doenças, visitas e entrevistas de forma
constante, para preservar a Saúde na
comunidade.

CARGO:- ZELADOR
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional.
Direta, pelos bens móveis e imóveis que estão
sob sua responsabilidade e guarda.
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COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Tarefas rotineiras e como certa variedade,
exigindo iniciativa do ocupante para a solução
de problemas ocasionais.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° Grau incompleto
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços de zeladoria, conservação e
manutenção dos prédios públicos, garantindo o
bom funcionamento, assegurando-lhes as
condições de higiene e segurança .
.

CARGO:- VIGIA.

NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional.
Direta, pelos bens móveis e imóveis que estão
sob sua vigilância.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza simples exige
iniciativa para tomadas de decisões em
situações emergenciais.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau incompleto (mínimo 4' série) .
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços de vigilância, segurança e
recepção dos bens públicos municipais,
baseando-se em regras de condutas prédeterminadas, para assegurar a ordem do
prédio e a segurança do local .

CARGO:- RECEPCIONISTA DE SAÚDE
NATUREZA:Operacional
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Média pelos equipamentos e materiais que
.

utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras e simples, sob a
supervisão constante do superior imediato
REQUISITOS PARA LNVESTIDURA:- 1 ° Grau completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Recepciona os pacientes, identificando-os e
encaminhando-os para o atendimento médico
ou odontológico, auxiliando na prestação de
serviços nas unidade de saúde do município.
CARGO:- AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
NATUREZA:Técnico.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Primordial, com relação aos pacientes e pelos
materiais e equipamentos relativos à área de
atuação e, total com as informações de caráter
sigiloso provenientes de contatos com
pacientes.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Recebe instruções e supervisão constantes.
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REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau completo e curso específico de auxiliar

PECULIARIDADES DO CARGO:-

de enfermagem, com registro no Conselho
Regional de Enfermagem — COREN.
Executa pequenos serviços de enfermagem, sob
a supervisão do enfermeiro, auxiliando no
atendimento aos pacientes.

CARGO:- MOTORISTA
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional.
Total, relativo a integridade física dos usuários
e pedestres, e pelos veículos, materiais e
equipamentos que utiliza e pela carga
transportada
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras que requerem
conhecimentos práticos, com iniciativa própria
e recebe instruções do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau incompleto (mínimo 4' série), carteira
nacional de habilitação e experiência
comprovada de 2 anos.
PECULIARIDADES DO CARGO:Dirige e conserva veículos automotores, da
frota da administração, tais como automóveis,
peruas e pick-up, manipulando os comandos de
marcha e direção, conduzindo-o em trajeto
determinado, de conformidade com as normas
de trânsito e as instruções recebidas.
.

CARGO:- ELETRICISTA.
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional.
Total pelos equipamentos, materiais e
ferramentas que utiliza, bem como pela
possibilidade de acidentes de natureza grave.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas variadas e complexas, que
exigem conhecimentos práticos e iniciativa
própria.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau incompleto (mínimo 4' série), com
experiência comprovada de 2 anos.
PECULIARIDADES DO CARGO:Instala e faz manutenção das redes de
distribuição de energia e equipamentos
elétricos em geral, guiando-se por esquemas e
outras especificações, utilizando ferramentas e
aparelhos de medição, para assegurar o bom
funcionamento do sistema elétrico.
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CARGO:- PEDREIRO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional.
Parcialmente na execução da obra e total no
treinamento e orientação na execução das
tarefas executadas pelos ajudante; falha na
execução do trabalho pode acarretar grandes
perdas.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas variadas e complexas, que
exigem conhecimentos práticos.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° Grau incompleto (mínimo 4' série) com
experiência comprovada de 2 anos.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa trabalhos de alvenaria, assentando
pedras ou tijolos de argila ou concreto, em
camadas superpostas e rejeitado-os e fixandoos com argamassa, para levantar muros,
paredes, colocando pisos, azulejos e outros
similares.

CARGO:- AUXILIAR DE FARMÁCIA.
NATUREZA:Operacional.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Parcial pela manipulação de fórmulas e pelos
recursos e equipamentos de custos elevados.

COMPLEXIDADE DO CARGO:Executas tarefas rotineiras de natureza auxiliar.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° Grau completo.
PECU LIARIDADES DO CARGO:Executa pequenos serviços de farmácia, sob a
supervisão do farmacêutico, no atendimento de
pacientes.

CARGO:- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTISTICA
NATUREZA:Técnica
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Total pela integridade fisica do aluno e, pelos
.

materiais e equipamentos didáticos que utiliza.
Independente na execução de tarefas de
natureza complexas que requerem
conhecimentos técnicos, teóricos e práticos;
recebe supervisão ocasional.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Nível Universitário, com especialização
especifica em Educação Artistica.
PECULIARIDADES DO CARGO:Organiza e promove as atividades educativas
na área da educação artistica em
estabelecimentos de educação do município

COMPLEXIDADE DO CARGO:-
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CARGO:- PROFESSOR 1
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnica.
Total pela integridade física dos alunos e, pelos
equipamentos e materiais didáticos que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Independente, na execução de tarefas de
técnico, recebe supervisão ocasional.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 2° Grau completo e habilitação para o
magistério, com experiência anterior de 6
meses a 1 ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Ministra aulas nas quatro primeiras séries do
Ensino Fundamental, visando á alfabetização e
ao desenvolvimento educacional do aluno.

CARGO:- OPERADOR DE MÁQUINAS
NATUREZA:Operacional.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Total, relativo à área de execução dos serviços,
com relação a pedestres e obediência às normas
de segurança e, pelas máquinas, equipamentos
e ferramentas que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas variadas que requerem
conhecimentos práticos
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau incompleto com carteira nacional de
habilitação.
PECULIARIDADES DO CARGO:Opera máquinas de construção civil,
conduzindo-as e operando seus comandos.
.

CARGO:- ENCARREGADO DA CASA DA AGRICULTURA.
NATUREZA:Técnica.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Normal, pelos materiais e equipamentos que
utiliza e, parcial devido a manipulação de
produtos químicos.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa que
requerem conhecimentos de natureza técnica.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 2° Grau completo ou similar.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa tarefas de caráter técnicos relativas a
programação, assistência técnica e controle dos
trabalhos agrícolas.

CARGO:- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
NATUREZA:Administrativa.
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GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Eventual pelos dados confidenciais e parcial
pelos equipamentos, materiais e documentos
que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa e
burocrática, que exigem iniciativa própria para
tomada de decisões
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 2° Grau completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Presta assistência à unidade de atuação, bem
como os serviços gerais de escritório,
compatibilizando os programas administrativos
com as demais medidas
.

.

CARGO:- MOTORISTA DE GABINETE
NATUREZA:Operacional.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Direta, pela integridade fisica do Prefeito e
Assessorias ; atividade que pode provocar
acidentes de alta gravidade.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras que requerem
conhecimentos práticos, com iniciativa própria
e recebe supervisão constante do superior
imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I° Grau incompleto (mínimo 4• série) com
carteira nacional de habilitação.
PECULIARIDADES DO CARGO:Dirige e conserva veículos automotores da
frota da administração pública, de uso
exclusivo do setor de gabinete, manipulando os
comandos de marcha e direção
.

CARGO:- ALMOXARIFE
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:.

Administrativa.
Total, pelos materiais e equipamentos de custo
elevado, inclusive é responsável pela sua
guarda.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa, recebe
orientação e supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 2° Grau completo ou equivalente.
PECULIARIDADES DO CARGO:- Organiza e/ou executa serviços de
almoxarifado como recebimento, registro e
inventário de materiais, observando as normas
e dando orientação sobre o desenvolvimento
desses trabalhos, para manter o estoque em
condições de atender às unidades
administrativas.
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CARGO:- FISCAL MUN !MAL
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Administrativa.
Primordial com relação à sua atuação na
fiscalização dos tributos e, com recursos
financeiros de forma indireta, provenientes da
aplicação das multas.
Executa tarefas de natureza complexa e
burocrática, que exigem iniciativa própria para
a tomada de decisões, e recebe instruções e
supervisão do superior imediato.

REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° Grau completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Fiscaliza tributos municipais, inspecionando
estabelecimentos industriais, de prestação de
serviços e demais entidades examinando
documentos, para defender os interesses da
Fazenda Pública Municipal e da economia
popular.
CARGO:- ENCARREGADO DE CRECHE MUNICIPAL
NATUREZA:
Técnica /Administrativa
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Direta, pelos documentos sigilosos e sobre o
imóvel, equipamentos , materiais e documentos
do setor.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas especializadas que exigem
conhecimentos técnicos.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo em Educação ou
Pedagogia .
PECULIARIDADES DO CARGO:Responsável pela unidade de Creche Municipal
e/ou pré-escolar , planejando , organizando e
coordenando a execução dos programas de
ensino e os serviços administrativos.
CARGO:- MECÂNICO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE.-

Operacional
Indireta, relativa a manutenção dos veículos e
maquinas
COMPLEXIDADE DO CARGO:
Executa tarefas variadas e complexas, que
exigem conhecimentos práticos e iniciativa
própria.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Primeiro grau incompleto
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PECULIARIDADES DO CARGO:-

Conserta automotores em geral , efetuando a
reparação, manutenção e conservação, visando
assegurar as condições de funcionamento

CARGO:- ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL
NATUREZA:Administrativa
GRAU DE RESPONSABILIDADE:- Em grau máximo de supervisão e
responsabilidade
pelos
equipamentos,
maquinas,
ferramentas
e
documentos
pertencente a sua unidade.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Planeja suas atividades; executa tarefas de
natureza complexa e rotineira, que requerem
conhecimentos técnicos práticos, iniciativa e
discernimento para tomadas de decisões;
recebe supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Segundo grau completo ou equivalente
PECULIARIDADES DO CARGO:Planeja, coordena e promove a execução de
todas as atividades da sua unidade,
organizando e orientando os trabalhos, para
assegurar o desenvolvimento normal das
atividades
.

CARGO:OPERADOR DE COMPUTADOR
NATUREZA:
Administrativo
GRAU DE RESPONSABILIDADE:
Normal, lida com informações e documentos
de caráter sigiloso e pelos equipamentos e
maquinas que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:
Executa tarefas de natureza complexa e
rotineiras, que exigem iniciativa própria e
recebe supervisão e instruções do superior
imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA: Primeiro grau completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:
Opera
microcomputadores, maquinas
elétricas/eletrônicas ,acionando os dispositivos
de comando, observando e controlando seu
funcionamento , para processar programas
elaborados.
CARGO:- FISCAL DE POSTURAS
NATUREZA:
GRAU DE RESPONSABILIDADE:

Operacional
Lida com informações de caráter sigiloso, de
acordo com sua área de atuação.
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COMPLEXIDADE DO CARGO:

Executa tarefas de natureza complexa e
burocrática, que exigem iniciativa própria para
tomada de decisões e recebe instruções e
supervisão imediata.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA: Segundo grau completo
Fiscaliza imóveis, estabelecimentos comerciais,
PECULIARIDADES DO CARGO:
industriais, diversões publicas, ambulantes,
verificando o cumprimento da legislação
pertinente, e outros serviços determinados pelo
seu superior imediato.

CARGO:- ENCARREGADO DE SERVIÇOS
NATUREZA:
Operacional
Total, pelos equipamentos , maquinas,
GRAU DE RESPONSABILIDADE:
ferramentas, documentos, veículos e materiais
pertencentes às várias unidades da Prefeitura.
COMPLEXIDADE DO CARGO: Planeja suas atividades, executa tarefas de
natureza complexa e rotineira, que requerem
conhecimentos práticos, técnicos e
especializados , iniciativa e discernimento para
tomadas de decisões.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA: Primeiro grau completo ou similar.
PECULIARIDADES DO CARGO: Planeja, coordena , promove a execução de
todas as atividades das várias unidades,
orientando, controlando e avaliando resultados
dos serviços executados
.

CARGO:-ENCARREGADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Operacional
NATUREZA:ferramentas
GRAU DE RESPONSABILIDADE:
Total, pelos equipamentos,
pertencentes ao Terminal Rodoviário; coordena
tarefas executadas em equipes
COMPLEXIDADE DO CARGO:Planeja suas atividades, executa tarefas de
natureza complexa e rotineira que requerem
conhecimentos práticos, e requerem iniciativa e
discernimento para tomadas de decisões.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1° Grau completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Planeja, coordena, as atividades dos serviços
urbanos em geral, controlando os resultados,
visando assegurar o bem estar da população
que ali utiliza.
.
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CARGO:- LANÇADOR
NATUREZA:GRAU DE RESPONSA BI I ,1 DA D E - -

Administrativo
Primordial, com relação à sua atuação em
conferências e lançamentos de tributos, bem
com pela sua tabulação; lida com informações
de caráter sigiloso, estando sujeito a contato
direto com os munícipes.
Executa tarefas de natureza complexa e
COMPLEXIDADE DO CARGO:burocrática, que exigem iniciativa própria para
a tomada de decisões.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Segundo grau completo ou equivalente.
PECULIARIDADES DO CARGO:- Lança tributos municipais, supervisiona
fiscalização em estabelecimentos comerciais,
de prestação de serviços e demais entidades,
para defender os interesses da Fazenda Pública
Municipal e da economia popular.
CARGO:- TESOUREIRO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE.-

Administrativo.
Responsabilidade total pelos dados e
informações de caráter sigiloso com que lida,
direta pelos valores em dinheiro, papéis e
documentos, no seu manuseio, aplicação e
guarda.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa e
burocrática, que exigem conhecimentos e
iniciativa própria para tomada de decisões,
recebe instruções e supervisão superior
imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Segundo Grau completo, com experiência
comprovada de dois anos.
PECULIARIDADES DO CARGO:Controla receitas e efetua pagamentos de
despesas da administração, registrando a
entrada e saída de valores, para assegurar a
regularidade das transações financeiras e
comerciais da organização.
CARGO:- DENTISTA I
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico
Total pelos equipamentos e materiais de custo
elevado, pela integridade física dos pacientes,
coordena trabalhos de terceiros.
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COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Tarefas especializadas e complexas que
requerem conhecimentos técnicos, exigindo
constante aperfeiçoamento, atualização de
conhecimentos, iniciativa e discernimento para
tomar decisões.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo em Odontologia, com
registro no Conselho Regional de Odontologia
— CRO, experiência comprovada de um ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e
região maxilofacial, utilizando processos
clínicos ou cirúrgicos, para promover e
recuperar a saúde bucal.

CARGO:- SECRETÁRIO MUNICIPAL
NATUREZA:Administrativa
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Médio, evennialmente lida com informações e
documentos de caráter sigiloso, total pelos
equipamentos, materiais e documentos que
utiliza.
Executa tarefas de natureza complexa e
COM PLEXIDADE DO CARGO:burocrática, eventualmente supervisiona
trabalhos executados por outros servidores,
planeja parcialmente suas atividades e recebe
orientação e supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Segundo grau completo, com experiência
comprovada de um ano, conhecimento da
língua portuguesa, redação própria e prática em
datilografia.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços gerais de secretaria,
desenvolvendo suas atividades nas unidades
administrativas a fim de atender ao expediente
das mesmas.

CARGO:- FISIOTERAPEUTA
NATUREZA:.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico
Total, quanto a integridade física dos pacientes
e pelos equipamentos e materiais que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas que exigem conhecimentos
técnicos e especializados.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo e registro no
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, com experiência comprovada de
um ano.

0.1Viumtkec

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA
FONE/FAX (0 18) 277 1121 / 277 1122
-

(Mb VALWIN

sg

-

AV. PREFEITO JOÃO BORGES FRIAS, 435 - CEP 19250-000 • CNPJ (MF) 44.872.778/0001-66

PECULIARIDADES DO CARGO:-

Trata meningites, encefalites, doenças
reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes
vascular-cerebrais e outros, empregando
ginástica conetiva, cinesioterapia, eletroterapia
e demais técnicas especiais de reeducação
muscular, para obter o máximo de recuperação
funcional dos órgãos e tecidos afetados.

CARGO:- ASSISTENTE SOCIAL
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico.
Total referente a informações de natureza
sigilosas, provenientes de contatos com
pessoas; relativo quanto ao uso de materiais e
equipamentos com pouca possibilidade de
perda.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas que exigem conhecimentos
técnicos e especializados.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com registro no
Conselho Regional de Assistentes Sociais —
CRAS, e alguma experiência anterior.
PECULIARIDADES DO CARGO:Presta
serviços
de
âmbito
social,
individualmente e/ou em grupos, identificando
e analisando seus problemas e necessidades
materiais e sociais, aplicando métodos e
processos básicos do serviço social.

CARGO:- ENFERMEIRO PADRÃO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico.
Total, pelos equipamentos e materiais de custo
elevado, e quanto a informações de caráter
sigiloso, provenientes de contatos com
pacientes.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas especializadas e complexas que
requerem conhecimentos técnicos, exigindo
constante aperfeiçoamento, atualização de
conhecimentos, iniciativa e discernimento para
tomar decisões.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com registro no
Conselho Regional de Enfermagem — COREN,
experiência comprovada de um ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços de enfermagem, empregando
processos de rotina e/ou específicos, para
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possibilitar a proteção e a recuperação da saúde
individual ou coletiva
.

CARGO:- PSICÓLOGO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico.
Total, detém informações sigilosas relativas
aos pacientes, cuja divulgação pode causar
danos morais, total também pelos
equipamentos, documentos e materiais
relativos á área de atuação.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa e
especializada, exigindo conhecimentos
técnicos, capacidade e discernimento para
tomada de decisões; recebe supervisão e
orientação do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com registro no
Conselho Regional de Psicólogos e experiência
comprovada de um ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Presta assistência à saúde mental, bem como
atende e orienta área educacional e
organizacional de recursos humanos,
elaborando e aplicando técnicas psicológicas
para possibilitar a orientação e o diagnóstico
clinico.

CARGO:- ENGENHEIRO CIVIL
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico.
Eventual, quanto a dados confidenciais, total
pelos recursos de custo elevado que utiliza,
responsabilidade direta sobre os operários.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas que exigem conhecimentos
técnicos especializados.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo., com registro no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA, com experiência
comprovada de um ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Elabora, executa e dirige 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.
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CARGO:- DENTISTA II
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico
Total pelos equipamentos e materiais de custo
elevado, pela integridade fisica dos pacientes,
coordena trabalhos de terceiros.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Tarefas especializadas e complexas que
requerem conhecimentos técnicos, exigindo
constante aperfeiçoamento, atualização de
conhecimentos, iniciativa e discernimento para
tomar decisões.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo em Odontologia, com
registro no Conselho Regional de Odontologia
— CRO, experiência comprovada de no mínimo
02(dois) anos.
PECULIARIDADES 1)0 CARGO:Diagnostica e tratar afecções da boca, dentes e
região maxilofacial, utilizando processos
clínicos ou cirúrgicos, para promover e
recuperar a saúde bucal.
CARGO:- FARMACÊUTICO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico.
Total„ pela manipulação de fórmulas e pelos
equipamentos de custo elevado.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas que exigem conhecimentos
técnicos e especializados.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com registro no
Conselho Regional de Farmácia — CRF,
experiência comprovada de um ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa tarefas diversas relacionadas com a
composição e fornecimento de medicamentos e
outros preparados; analisa substâncias e
produtos acabados, valendo-se de técnicas e
aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas
estabelecidas, para atender a receitas médicas,
odontológicas e veterinárias
.

CARGO:- VETERINÁRIO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico.
Total, pelos equipamentos e materiais que
utiliza, e direto no controle de possíveis
epidemias no âmbito da Saúde Pública.
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Executa tarefas especializadas e complexas,
que requerem conhecimentos técnicos,
exigindo constante aperfeiçoamento e
atualização, iniciativa e discernimento para
tomada de decisões.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com registro no
Conselho Regional de Medicina Veterinária —
CRMV, com experiência comprovada de um
ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Planeja, organiza, supervisiona e executa
programas de defesa sanitária, proteção,
aprimoramento e desenvolvimento da pecuária,
realizando estudos e pesquisas, aplicando
conhecimentos, dando consultas, fazendo
relatórios, exercendo fiscalização e
empregando métodos, para assegurar a
sanidade do rebanho, a produção racional e
econômica de alimentos e a saúde da
comunidade.

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

CARGO:- ENGENHEIRO AGRÔNOMO
NATUREZA:Técnico.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Total, em relação aos equipamentos e materiais
que utiliza e quanto à terceiros, devido ao uso
de produtos químicos.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas especializadas que exigem
conhecimentos técnicos
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com registro no
Conselho de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, experiência comprovada
de um ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Elabora, desenvolve e supervisiona projetos
referentes a processos produtivos agropastorais e agro-industriais, no sentido de
possibilitar maior rendimento e qualidade da
produção, garantir a reprodução dos recursos
naturais e a melhoria da qualidade de vida das
populações rurais.
.

CARGO:- MÉDICO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico.
Total, pelos equipamentos, materiais e
instrumentos que utiliza, detém informações
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confidenciais relativas aos pacientes, cuja
divulgação pode causar danos morais;
primordial com relação à vida dos pacientes.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Planeja suas atividades; executa tarefas de
natureza complexa e especializada, que exigem
discernimento para tomada de decisões,
coordena e supervisiona equipes de trabalho;
recebe supervisão do superior imediato
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com especialização e
Clinica Geral e registro no Conselho Regional
de Medicina — CRM, com experiência
comprovada de um ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Faz exames médicos, emite diagnósticos,
prescreve medicamentos e outras formas de
tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos de medicina
preventiva ou terapêutica, para promover a
saúde e o bem-estar do paciente.
CARGO:- CONTADOR
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico.
Total, lida com documentos e informações,
cuja divulgação causará sérios prejuízos à
administração, manipula recursos de custos
elevadíssimos.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas complexas que exigem
conhecimentos técnicos.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso técnico ou superior completo, com
registro no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC, com experiência
comprovada de uma ano.
PECULIARIDADES DO CARGO:Supervisiona, coordena e executa serviços
inerentes à contabilidade geral da prefeitura.
CARGO:- ADVOGADO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Técnico/Administrativo.
Total, lida com informações, dados e
documentos de caráter sigiloso, eventualmente
coordena, treina e supervisiona o trabalho
desempenhado por outros servidores, dentro da
unidade jurídica.
Executa tarefas de natureza complexa e
especializada, que requerem conhecimentos
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técnicos, exigindo capacidade e discernimento
para tomada de decisões, constante
aperfeiçoamento e atualização.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com registro na
Ordem dos Advogados do Brasil — OAB, com
experiência mínima de um ano.
Assessora e representa juridicamente a
PECULIARIDADES DO CARGO:administração pública municipal e representa-a
em juízo ou fora dele, nas ações em que esta
for autora ou interessada, para assegurar os
direitos pertinentes ou defender seus interesses.

CARGO:-AJUDANTE DE MECÂNICO
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Mínima pelos serviços executados
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas variadas que exigem certo
conhecimento técnico e iniciativa própria,
recebe orientação e supervisão do superior
imediato
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° Grau completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia na montagem e desmontagem de motor
e conserto de automotores em geral e,
auxiliando na reparação, manutenção e
conservação, visando assegurar as condições de
funcionamento .
CARGO:- APONTADOR
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Total pelos dados e informações de caráter
sigilosos, de acordo com a área que esteja
atuando.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa e
burocrática, que exigem iniciativa própria e
recebe instruções e supervisão imediata.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° Grau completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Fiscaliza e faz os devidos apontamentos de
serviços externos executados por terceiros e
obras realizadas pelo município através de
empreitadas
.
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CARGO:- ATENDENTE DO FUNDO SOCIAL
NATUREZA:Operacional
Mínima em relação as informações de natureza
GRAU DE RESPONSABILIDADE:sigilosa, provenientes de contato com pessoas.
Executa tarefas que exigem conhecimento
COMPLEXIDADE DO CARGO:especializado
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° Grau completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Presta serviços de natureza social
em
atendimento às pessoas que ali procuram por
atendimento, encaminhando-as aos órgãos
competentes.
CARGO:- AUXILIAR DE BIBLIOTECA
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Integral pelo uso dos equipamentos, máquinas,
materiais, documentos e acervo bibliográfico.
COMPLEXIDADE DO CARGO:- Auxilia na execução dos serviços de natureza
técnica, que requerem conhecimentos em
organização, recebe supervisão imediata.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I .° grau completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia na execução dos serviços de
organização, coordenação dos trabalhos
relativos às atividades biblioteconômicas,
auxilia no desenvolvimento de sistema de
catalogação, classificação, referência e
conservação do acervo bibliográfico.
CARGO:- AUXILIAR DE ELETRICISTA
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Pelos equipamentos e ferramentas que utiliza
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras de natureza simples;
recebe instruções e supervisão imediata
constantemente.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau incompleto
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia o eletricista na manutenção preventiva
e corretiva de instalações e equipamentos
elétricos em geral, para garantir seu
funcionamento.
CARGO:- AUXILIAR DE FISIOTERAPIA
Operacional
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:Total pela integridade fisica dos pacientes e
pelos equipamentos e materiais que utiliza.
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COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Executa tarefas auxiliares de natureza técnica,
necessita constantemente de supervisão
imediata.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau completo, com experiência em auxiliar
de enfermagem.
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia nos tratamentos de encefalite, doenças
reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes
vascular-cerebrais e outros, auxiliando no
emprego de ginástica corretiva, cinesioterapia,
eletroterapia e demais técnicas especiais de
reeducação muscular.

CARGO:- AUXILIAR DE JARDINEIRO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Nenhuma, somente pelos equipamentos e
materiais que utiliza
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza rotineiras, recebe
supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- sem instrução
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia nos serviços de jardinagem e
arborização em mas e logradouros públicos,
preparando a terra, fazendo canteiros e
plantando para conserva-los e embelezar a
cidade.
CARGO:- AUXILIAR DE LABORATÓRIO
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Nenhuma, somente pelos equipamentos e
materiais que utiliza
COMPLEXIDADE DO CARGO:Tarefas rotineiras e com certa variedade,
recebe supervisão do superior imediato
constantemente.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I .° Grau completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia na execução dos serviços de
laboratório, preparando agulhas e vidraria,
limpando instrumentos e aparelhos, sob a
supervisão do técnico do laboratório
CARGO:- AUXILIAR DE INSTRUTOR DE ARTESANATO
NATUREZA:Técnica
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Nenhuma, somente pelos equipamentos e
materiais que utiliza.
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COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Tarefas rotineiras e com certa variedade de
natureza técnica, recebe supervisão do superior
imediato
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia o instrutor de artesanato nos serviços
de confecção e manuseio de peças artesanais,
bem como auxiliando no monitoramento de
aulas práticas para os educandos.

CARGO:- AUXILIAR DE VETERINÁRIO
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Normal, pelos equipamentos e materiais que
utiliza.
Executa serviços de auxilio ao veterinário em
tarefas especializadas e complexas, que
requerem certos conhecimentos técnicos.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.°
Grau completo, com experiência
comprovada na área.
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia o veterinário nos serviços de
planejamento, organização e
supervisionamentos de programas pecuários e
defesa sanitária dentre outros necessários a
produção racional e económica de alimentos e
a saúde do município.

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

CARGO:- AUXILIAR DE PINTOR
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Nenhuma, somente pelos equipamentos e
ferramentas que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras de natureza simples,
recebe supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I .° grau incompleto.
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia o pintor no preparo e pinturas de
superfícies externas e internas de prédios
públicos, raspando-as, lixando-as e limpandoas, visando á manutenção e conservação desses
próprios

CARGO:- AUXILIAR DE SECRETÁRIO DE ESPORTES
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Nenhuma, somente pelos equipamentos e
materiais esportivos que utiliza.

1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA •
FONE/FAX (O 18) 277-1121 / 277-1122
AV. PREFEITO JOÃO BORGES FRIAS. 435 - CEP 19250-000 - CNPJ (MF) 44.872.778/0001-66

Executa tarefas de natureza simples e
rotineiras, recebe supervisão do superior
imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° grau completo com experiência na área.
Auxilia nas atividades desportivas, ensinando
PECULIARIDADES DO CARGO:princípios e regras técnicas de diversas
modalidades, de acordo com a orientação do
técnico ou treinador desportivo.

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

CARGO:- BIOQUIMICO
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnica
Total, pelos materiais e equipamentos de custo
elevado que utiliza; lida com informações
sigilosas provenientes de análises efetuadas.
Executa tarefas de natureza complexa que
COMPLEXIDADE DO CARGO:requerem conhecimentos técnicos: recebe
supervisão do supervisor imediato
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo de Bioquímico e
registro no Conselho Regional.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa trabalhos técnicos de laboratório,
relacionados a anatomia patológica, dosagens e
análises bacteriológicas e químicas em geral,
para possibilitar o diagnóstico de doenças.
.

CARGO:- CARPINTEIRO
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Total pelos materiais, equipamentos e
ferramenta; falha na execução do trabalho pode
acarretar grandes perdas.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas variadas e complexas que
exigem conhecimentos práticos e iniciativa
própria, recebe orientação e supervisão do
superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1 ° grau completo, com experiência
comprovada de 02 (dois) anos
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa trabalhos gerais de carpintaria em
obras de construção civil, construção de pontes
e consertos em geral, utilizando ferramentas e
equipamentos, para atender a demanda dos
serviços.
.

CARGO:- CHEFE DE OBRAS
NATUREZA:-

Operacional
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GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Direta, pelos recursos de custo elevado,
coordena e supervisiona equipes de trabalho.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas que exigem conhecimentos
técnicos especializados.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° Grau completo, com experiência
comprovada de 02(dois) anos.
PECULIARIDADES DO CARGO:Organiza e supervisiona, numa construção
civil, as atividades dos trabalhadores sob suas
ordens, distribuindo, coordenando e orientando
as diversas tarefas, para assegurar o
desenvolvimento do processo de execução das
obras dentro dos prazos e normas
estabelecidas.

CARGO:- CHEFE DE PINTURA
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Direta, pelos recursos de custo elevado,
coordena e supervisiona equipes de trabalho.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa, que
exigem conhecimentos técnicos e práticos.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau completo, com experiência
comprovada de 02(dois) anos.
PECULIARIDADES DO CARGO:Organiza e supervisiona os serviços de pintura
e as atividades dos trabalhadores sob suas
ordens, distribuindo, coordenando e orientando
as diversas tarefas.

CARGO:- CHEFE DE SETOR
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Total, com relação aos servidores que estão sob
sua coordenação.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas variadas, que exigem iniciativa
própria.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Planeja, coordena e promove a execução de
todas as atividades do setor, orientando,
controlando e avaliando resultados, para
assegurar o desenvolvimento da administração.

CARGO:- COORDENADOR DE BENEFÍCIOS
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Direta, lida com informações sigilosas,
provenientes de contatos com pessoas.
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Executa tarefas que exigem conhecimentos
técnicos , exige iniciativa para tomada de
decisões.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 2.° grau completo.
Presta serviços de âmbito social,
PECULIARIDADES DO CARGO:individualmente e/ou em grupos, identificando
e analisando seus problemas e necessidades
materiais e sociais.

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

CARGO:- COORDENADOR DE ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Direta, pelos equipamentos didáticos e pela
integridade física do aluno
COMPLEXIDADE DO CARGO:Independente, na execução de tarefas de
natureza complexa que requerer conhecimentos
técnico; recebe supervisão ocasional.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso Superior completo, com habilitação em
administração ou supervisão escolar e diploma
devidamente registrado.
PECULIARIDADES DO CARGO:Planeja , coordena e executa atividades
técnico-pedagógicas, estabelecendo normas,
para subsidiar as equipes dos estabelecimento
de ensino.
.

CARGO:- COPEIRO
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Nenhuma,
somente
pelos
materiais,
equipamentos e utensilios que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras de natureza simples;
recebe instruções e supervisão constantes.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Sem instrução
PECULIARIDADES DO CARGO:Prepara e serve café, chá, água e outros, entre
as repartições da Administração Municipal,
zelando pela ordem e limpeza da cozinha.
CARGO:- DESENHISTA
NATUREZA:Técnico
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Relativa, pelos materiais e equipamentos
relativo a sua área de atuação
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa e recebe
orientação e supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau completo ou habilitação especifica.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa desenhos para projetos de engenharia,
construção e fabricação, mapas, gráficos e
.

.

t* t urumut..
-‘4 ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOVALINA
FONE/FAX (0 18) 277-1121 / 277-1122

koovauttfrse

AV. PREFEITO JOÃO BORGES FRIAS, 435 - CEP 19250-000 - CNPJ (MF) 44.872.778/0001-66

outros trabalhos técnicos,
interpretando
esboços e especificações e, utilizando
instrumentos apropriados, para elaborar a
representação gráfica do projeto e orientar sua
execução.

CARGO:- EDUCADOR
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico
Total, treina e supervisiona equipes de
trabalho.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas que requerem conhecimentos
técnicos especializados, constante atualização,
capacidade e discernimento para tomada de
decisões
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com especialização
em Orientação Educacional e diploma
devidamente registrado.
PECULIARIDADES DO CARGO:Dá
assistência
aos
educandos
em
estabelecimento de ensino, planeja, orienta e
avalia suas atividades, para possibilitar-lhes
desenvolvimento intelectual e a formação de
suas personalidades
.

.

CARGO:- ELETRICISTA DE VEÍCULOS
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Média,
pelos
veículos,
máquinas,
equipamentos, materiais e ferramentas que
utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas variadas c complexas que
exigem conhecimentos práticos e iniciativa
própria; recebe orientação e supervisão
imediata.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau incompleto
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços de instalação e reparos na
parte elétrica dos veículos, utilizando de
ferramentas e aparelhos de medição,
assegurando sem bom funcionamento
.

CARGO:- ENCANADOR
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Média, pelos equipamentos e materiais; falha
na execução do trabalho pode acarretar grandes
perdas.
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Executa tarefas variadas e complexas que
exigem conhecimentos práticos e iniciativa
própria; recebe orientação e supervisão do
superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau incompleto
Monta, instala e conserva sistemas de
PECULIARIDADES DO CARGO:tubulações de material metálico ou não
metálico, roscando, soldando ou furando,
utilizando-se de instrumentos apropriados, para
possibilitar a condução do ar, água, vapor e
outros fluidos, bem como a implantação de
redes de água e esgoto nos próprios
municipais.

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

CARGO:- ENCARREGADO DE SERVIÇO DE COPA
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Média, pelos materiais, equipamentos e
utensilios que utiliza.
Supervisiona e executa tarefas rotineiras de
COMPLEXIDADE DO CARGO:natureza simples, recebe supervisão do superior
imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° Grau completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Supervisiona o preparo e ajuda a servir café,
chá, água e outros, entre as repartições da
administração municipal, e comandando e
zelando pela ordem e limpeza da cozinha.
CARGO:- ENGENHEIRO AGRIMENSOR
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Total, pelos equipamentos e materiais que
utiliza.
Executa tarefas de natureza complexa que
COMPLEXIDADE DO CARGO:requerem conhecimentos técnicos, recebe
supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso Superior Completo, com registro no
Conselho Regional de Engenharia , Arquitetura
e Agronomia — CREA.
Executa tarefas de caráter técnico relativas a
PECULIARIDADES DO CARGO:levantamento topográficos, efetuando medições
com o auxilia de instrumentos de agrimensura
e registrando dados para fornecer informações
de interesse sobre terrenos e locais de
construção ou de exploração.
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CARGO:- FISCAL DE LIMPEZA
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Direta, pelos equipamentos, ferramentas e
materiais que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa , que
exigem iniciativa própria para tomada de
decisões e recebe instruções e supervisão de
superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I ° grau completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa os serviços de fiscalização da limpeza
de ruas, parques, jardins e outros logradouros
públicos„ coletando os detritos acumulados,
para manter os referidos locais em condições
de higiene e trânsito.

CARGO:- FISCAL RURAL
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Direta, pelos maquinados, equipamentos e
material que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa, que
exigem iniciativa própria para tomada de
decisões e recebe instruções e supervisão do
superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° grau completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços de fiscalização das estradas
vicinais, verificando as condições de trafego e
conservação e limpeza de pontes e mataburros, visando assegurar o escoamento da
produção agrícola e pecuária.

CARGO:- FISCAL URBANO
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Total, pelos equipamentos e materiais que
utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa, que
exigem iniciativa própria pata tomada de
decisões e recebe instruções do superior
imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° grau completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Fiscaliza
imóveis,
estabelecimentos
comerciais, industriais, diversões públicas,
ambulantes, verificando o cumprimento da
legislação pertinente, para assegurar o bemestar da comunidade
.
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CARGO:- FONOAUDIÓLOGO
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico
Total, pelos pacientes e pelos equipamentos
que utiliza.
Executa tarefas que exigem conhecimentos
COMPLEXIDADE DO CARGO:técnicos e especializados.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso superior completo, com registro no
Conselho Regional de Fonoaudiologia, com
experiência comprovada de um ano
PECULIARIDADES DO CARGO:identifica problemas ou deficiências ligadas à
comunicação oral, empregando técnicas
próprias de avaliação e fazendo treinamento
fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar
o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala.

CARGO:- FOTOGRAFO
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Técnico
Direta, pelos equipamentos e materiais que
utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa e
confidencial , que requerem conhecimentos
técnicos.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° grau completo,
com experiência
comprovada de dois anos.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa os serviços fotográficos em
solenidades de inaugurações de obras e eventos
festivos e oficiais realizados pela administração
municipal.

CARGO:- GARI
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Nenhuma, somente pelos materiais e
equipamentos que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras de natureza simples,
recebe instruções e supervisão constantes.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Sem instrução.
PECULIARIDADES DO CARGO:Efetua a limpeza de ruas, parques, jardins e
outros logradouros públicos, varrendo-os e
coletando os detritos acumulados, para manter
os referidos locais em condições de higiene c
trânsito.
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CARGO:- LAVADEIRA
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Nenhuma, somente pelos equipamentos e
materiais que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas rotineiras de natureza simples,
recebe instruções do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Sem instrução.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa serviços de lavagem e limpeza de
vestuários das várias unidades administrativas
e do setor de esportes.
CARGO:- MAESTRO DE BANDA
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Técnico
Normal, pelos instrumentos musicais.
Executa tarefas de natureza complexa que
requerem conhecimentos técnicos ou práticos;
recebe supervisão ocasional.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° incompleto (mínimo ti* série)
PECULIARIDADES DO CARGO:Dirige grupos instrumentais, como bandas de
música, observando e orientando seus
componentes na maneira de executarem peças
e arranjos musicais, assegurando a
interpretação da obra musical.

CARGO:- MAGAREFE
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Normal, pelos equipamentos, máquinas,
ferramentas e materiais que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza pouco complexa e
rotineira, requer iniciativa própria, recebe
supervisão e orientações do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau incompleto
PECULIARIDADES DO CARGO:Procede ao abate, corte e beneficiamento de
bovinos, suínos, caprinos e aves em gera,
visando ao abastecimento e ao atendimento das
necessidades do município.

CARGO:- MERENDEIRO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Média, pelas
maquinas, ferramentas e
utensílios que utiliza, erro na execução das
tarefas pode acarretar grandes prejuízos.
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Executa tarefas rotineiras de natureza simples,
recebe instruções e supervisão constantes
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° grau incompleto
Prepara e distribui refeições, selecionando os
PECULIARIDADES DO CARGO:ingredientes necessários, observando a higiene
e a conservação dos mesmos para atender aos
cardápios estabelecidos

COMPLEXIDADE DO CARGO:-

.

.

CARGO:- MONITOR DE DATILOGRAFIA
Técnico
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Normal, pelas máquinas e equipamentos que
utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa, que
requerem conhecimentos teóricos e práticos;
recebe supervisão ocasional.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I.° grau completo e especialização especifica.
PECULIARIDADES DO CARGO:- Desenvolve atividades relacionadas ao ensino
profissionalizante, através de aulas práticas e
teóricas para habilitação profissional na área de
datilografia e digitação.
CARGO:- MONITOR DE MÚSICA
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:COMPLEXIDADE DO CARGO:-

Técnico
Normal, pelos instrumentos que utiliza
Executa tarefas de natureza complexa, que
requerem conhecimentos teóricos e práticos;
recebe supervisão ocasional.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° grau completo especialização especifica.
Desenvolve atividades relacionadas ao ensino
PECULLARIDA DES DO CARGO:profissionalizante, através de aulas práticas
com instrumentos musicais e teóricas.

CARGO:- MONITOR DE PINTURA
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

.

Técnico
Normal, pelos materiais e equipamentos que
utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa, que
requerem conhecimentos teóricos e práticos;
recebe supervisão ocasional.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° grau incompleto
Desenvolve atividades voltadas ao ensino
PECULIARIDADES DO CARGO:profissionalizante, através de aulas práticas e
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teóricas, na área de pintura sobre tecidos e
outros.
CARGO:- OFICIAL ADMINISTRATIVO
Administrativo
NATUREZA:Normal, pelos documentos, equipamentos e
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:maquinas que utiliza.
Executa tarefas de natureza complexa e
COMPLEXIDADE DO CARGO:burocrática, que exigem iniciativa própria para
tomada de decisões e recebe orientação e
supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 2.° grau completo
Executa serviços gerais de escritório, de
PECULIARIDADES DO CARGO:natureza, complexa, para atender rotinas
preestabelecidas nas unidades.
CARGO:- OPERADOR DE VACA MECÂNICA
Operacional
NATUREZA:Total, pelos
equipamentos, materiais e
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:produtos que utiliza; erro na execução do
trabalho pode ocasionar perdas e danos
irreparáveis.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Planeja parcialmente suas atividades, executa
tarefas rotineiras de natureza complexa, que
requerem conhecimentos práticos e teóricos,
com iniciativa própria.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- 1.° grau incompleto.
Opera equipamentos com a finalidade de obter
PECULIARIDADES DO CARGO:a industrialização de produtos, através de
processos técnicos, mecânicos ou físicoquímicos apropriados, para atender às
necessidades de consumo da merenda escolar.

CARGO:- PINTOR DE OBRAS
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Nenhuma, somente pelos materiais
e
ferramentas que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas variadas e complexas que
exigem conhecimentos práticos e iniciativa
própria, recebe orientação e supervisão
imediata.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I .° ¡fali incompleto.
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PECULIARIDADES DO CARGO:

-

Prepara e pinta as superficies externas e
internas de prédios e outras obras civis,
raspando-as, lixando-as, limpando-as,
amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias
camadas de tinta, para protege-Ias ou decoralas, visando a manutenção e conservação dos
próprios municipais.

CARGO:- RECEPCIONISTA
NATU REZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Eventual, pelos equipamentos e materiais que
utiliza
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza simples e
rotineiras, recebe supervisão e instrução do
superior imediato
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- I .° completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Atende o publico em geral, identificando e
averiguando suas pretensões para prestar-lhe
informações e/ou encaminha-lo às pessoas ou
unidades administrativas solicitadas
.

.

CARGO:- SUPERVISOR 1W LICITA CÃO E CONTRATOS
NATUREZA:Operacional
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Total, relativo aos processos de licitação e
contratos que manipula.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa,
burocráticas e sigilosas, que exigem iniciativa
própria para tomada de decisões.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- l.° grau completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Realiza licitações públicas de qualquer
modalidade, visando adquirir mercadorias,
produtos, maquinas e equipamentos, visando
obter os melhores preços e condições de
pagamento e supervisionando a elaboração e
cumprimento das cláusulas contratuais
firmados com fornecedores de bens e serviços
à administração municipal.

CARGO:- TELEFONISTA
NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Total, pelo acesso as informações sigilosas,
pelos equipamentos telefônicos e formulários
que utiliza.
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Executa tarefas de natureza simples, recebendo
treinamento, instruções e supervisão constante
do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA: 1.° incompleto.
PECULIARIDADES DO CARGO:
Opera equipamento telefónico, acionando
teclas e outros dispositivos, para estabelecer
comunicações internas, locais e interurbanas.

COMPLEXIDADE DO CARGO:

-

-

-
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