
      PROJETO DE LEI Nº 121/2019. 

 

 

Cria cargos e aumenta o número de vagas no 

quadro funcional estabelecido na Lei Municipal n
o
 

3.375, de 25 fevereiro de 1997. 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, o uso de 

suas atribuições legais apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte,  

 

PROJETO DE LEI:  

 

 

Art. 1º Altera parcialmente o artigo 7º da Lei Municipal nº 3.375/1997, 

acrescentando novas vagas em cargos de provimento efetivo existente no quadro funcional da 

Prefeitura Municipal de Bagé: 

 

                CARGOS EFETIVOS 

 

               CARGO        Nº DE VAGAS  

        ACRESCIDAS 

 Arquiteto                    02 

Arquivista                  01 

Assistente Cultural                   06 

Atendente de Educação Infantil                   28 

Auditor                  01 

Calceteiro                  09 

Engenheiro Civil                   01 

Fiscal de Obras                  01 

Fiscal de Tributos                   03 

Motorista de Operador de Munck                  02 

Nutricionista                  02 

Professor Berçarista                  22 

Professor de Educação Artística                  02  



Professor de Educação Infantil                   14 

Professor de Informática                   01 

Professor de Matemática                    03 

Professor de Sala de Recursos                    04 

Técnico em Escrituração Escolar                    09 

Técnico em Informática                   03 

Técnico em Segurança do Trabalho                   02 

Terapeuta Ocupacional                    02 

Tratorista                    05 

Visitadores do PIM                    25 

 

 

Art. 2º Altera parcialmente o artigo 7º da Lei Municipal nº 3.375/1997, criando cargos 

de provimento efetivo e criando as suas respectivas vagas no quadro funcional da Prefeitura 

Municipal de Bagé: 

 

            CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO 

Nº DE VAGAS  

    CRIADAS 

 

Arqueólogo              01 

Antropólogo              01 

Auxiliar de Produção de Audiovisual 

(Fotográfico/Cinegrafista/Editor) 
             04 

Condutor Socorrista              12 

Engenheiro Ambiental               01 

Engenheiro Eletricista              01 

Engenheiro Químico              01 

Engenheiro de Trânsito              02 

Engenheiro de Produção               02 

Geólogo              01 



Engenheiro de Segurança do Trabalho              01 

Geomensor              01 

Historiador              01 

Jornalista              03 

Laboratorista de Solos, Asfalto e Concreto              01 

Marceneiro              01 

Médico Clinico Geral               08 

Médico do Trabalho               02 

Médico Especialista Neuropediatra              02 

Médico Especialista Patologista              01 

Médico Especialista Dermatologista              01 

Médico Especialista Neurologista              01 

Médico Especialista Traumatologista              01 

Monitor              22 

Monitor de Transporte Escolar              05 

Professor de Arquitetura              01 

Professor de Inglês              08 

Professor de Libras              02 

Psiquiatra da Infância e Adolescente               01 

Publicitário              02 

Relações Públicas               02 

Serralheiro              02 

Técnico de RH              02 

Visitador Social              15 

 

Parágrafo único: as atribuições dos cargos criados pela presente Lei estão discriminados no 

anexo I que passa fazer parte integrante desta Lei. 

 

 



Art. 3º O artigo 10 da Lei Municipal nº 3.375/1997 passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 10. PERTENCEM AO NÍVEL 1 - contínuos, serventes, rondas, porteiros, 

operários, cozinheiros, lavadeiras, servente merendeiras, auxiliares de pedreiro, auxiliares de 

eletricista, auxiliares de soldador, auxiliares de torneiro mecânico, lavadores de viaturas, 

ferramenteiros, auxiliares de carpinteiro, auxiliares de mecânico, auxiliares de operador de 

máquinas viárias, calceteiros, auxiliares de tratorista, auxiliares de topógrafo, asfaltadores e 

serviços gerais; 

 

PERTENCEM AO NÍVEL 2 – motoristas, instaladores hidrossanitários, costureiros, 

eletricistas, pedreiros, pintores, carpinteiros, mecânicos, chapistas, toneiros mecânicos, 

soldadores, ferreiros, eletricistas mecânicos, operadores de máquinas viárias, operadores de 

usina de asfalto, caldeiristas, dinamiteiro, auxiliares de saneamento, tratoristas, músicos e 

guardas municipais;  

 

PERTENCEM AO NÍVEL 3 - telefonistas, técnicos em telefonia, atendentes, 

auxiliares administrativos, auxiliares fazendários, marceneiro, recepcionistas, fiscais de obras, 

instrutores, almoxarifes, fiscais rodoviários, Serralheiro, animadores culturais, agente 

comunitário de saúde; 

 

PERTENCEM AO NÍVEL 4 – oficiais administrativos, laboratorista de solos, asfalto e 

concreto, oficiais fazendários, fiscais de tributos, auxiliares de engenharia, assessor de produção 

de audiovisual (fotografo/cinegrafista/editor), auxiliares de assistentes sociais, geomensor, 

monitor, topógrafos, condutor socorrista, desenhistas, monitor do Transporte Escolar, técnicos 

em contabilidade, auxiliares de laboratório, digitadores de dados, operadores de computador, 

programadores, auxiliares de enfermagem, professores lotados no turismoTécnico de RH, 

técnicos agrícolas, visitador social, educadores, tesoureiros, auxiliar de câmara escura, auxiliar 

de saúde bucal, intérprete de libras, operador de eletrocardiograma, operador de 

eletroencefalograma, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em prótese 

dentária, arqueólogo, técnico em raio X , visitador,  técnico em eletromecânica e técnico em 

laboratório; agentes de combates às endemias, atendentes de educação infantil. 

 

PERTENCEM AO NÍVEL 5 - assistentes sociais, antropólogo, relações públicas, 

psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, enfermeiros, fisioterapeutas, publicitário, 

engenheiro químico, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, nutricionistas, Historiador, 

administradores, arquivistas, médico especialista patologista, engenheiro de trânsito, 

economistas, engenheiro do trabalho (engenheiro de segurança do trabalho), informata, 

contadores, Psiquiatra da Infância e Adolescente, jornalista, médico especialista dermatologista, 

médico clínico geral, médico do trabalho, geólogo, engenheiros, arquitetos, engenheiros-

agrônomos, engenheiros mecânicos, veterinários, engenheiro ambiental, médico especialista 

neuropediatra, odontólogos, médico especialista neurologista, médico especialista 



traumatologista, médicos clínicos, médicos especialistas, auditores, e farmacêuticos 

bioquímicos”. 

 

Art. 4º Altera parcialmente o art. 7
o
 dando nova redação a nomeclatura do cargo de 

Professor Especialista em Área Rural, passando a denominar Professor de Educação do Campo. 

 

Art. 5
o
 As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

 

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

 

 

 

Gabinete do Prefeito de Bagé, 23 de Setembro de 2019. 

                                  

 

 

 

 

 

 

            Divaldo Lara 

                         Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I  

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: ANTROPÓLOGO 

NÍVEL 5 
ESCOLARIDADE: Graduação em Ciências Sociais com Habilitação em Antropologia ou 

Graduação em Antropologia. 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Realizam estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas; 

participam da gestão territorial e socioambiental; estudam o patrimônio arqueológico; gerem 

patrimônio histórico e cultural. Realizam pesquisa de mercado. Participam da elaboração, 

implementação e avaliação de políticas e programas públicos; organizam informações sociais, 

culturais e políticas. Elaboram documentos técnico-científicos. Executar outras tarefas correlatas 

que lhe forem atribuídas conforme lei. 

 

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Bacharel em Engenharia Ambiental  

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Elaboram e implantam projetos ambientais; gerenciam a 

implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA), implementam ações de controle de 

emissão de poluentes, administram resíduos e procedimentos de remediação. Podem prestar 

consultoria, assistência e assessoria. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas 

conforme lei. 

 

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Graduação em Engenharia Elétrica  

 



SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Executam serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, 

analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e 

equipamentos, executando testes e ensaios. Projetam, planejam e especificam sistemas e 

equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaboram sua documentação técnica; 

coordenam empreendimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. 

Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

CARGO: ENGENHEIRO QUÍMICO 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Graduação em Engenharia Química 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Controlam processos químicos, físicos e biológicos definindo 

parâmetros de controle, padrões, métodos analíticos e sistemas de amostragem. Desenvolvem 

processos e sistemas por meio de pesquisas, testes e simulações de processos e produtos. 

Projetam sistemas e equipamentos técnicos. Implantam sistemas de gestão ambiental e de 

segurança em processos e procedimentos de trabalho ao avaliar riscos, implantar e fiscalizar 

ações de controle. Coordenam equipes e atividades de trabalho. Elaboram documentação técnica 

de projetos, processos, sistemas e equipamentos desenvolvidos. .Executar outras tarefas 

correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

 

CARGO: GEÓLOGO 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Graduação em Geologia 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Realizam levantamentos geológicos e geofísicos coletando, 

analisando e interpretando dados, gerenciando amostragens, caracterizando e medindo 

parâmetros físicos, químicos e mecânicos de materiais geológicos, estimando geometria e 

distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas, elaborando mapas e relatórios técnicos e 

científicos. Prospectam e exploram recursos minerais, pesquisam a natureza geológica e 

geofísica de fenômenos, efetuam serviços ambientais e geotécnicos, planejam e controlam 

serviços de geologia e geofísica. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria. Executar 

outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

 

CARGO: GEOMENSOR 

NÍVEL 4 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Realizam atividades em topografia, geodésia e batimetria, 

levantando e calculando pontos topográficos e geodésicos. Elaboram documentos cartográficos, 

estabelecendo semiologia e articulação de cartas, efetuam levantamentos por meio de imagens 

terrestres, aéreas e orbitais. Gerenciam projetos e obras de agrimensura e cartografia. 

Assessoram na implantação de sistemas de informações geográficas, implementam projetos 



geométricos. Podem pesquisar novas tecnologias. Executar outras tarefas correlatas que lhe 

forem atribuídas conforme lei. 

 

 

 

CARGO: HISTORIADOR 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Bacharel em História 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Formulam objeto de estudo e pesquisa sobre relações humanas e 

sociais nas áreas das ciências sociais e humanas. Realizam procedimentos para coleta, 

tratamento, análise de dados e informações e disseminam resultados de pesquisa. Planejam e 

coordenam atividades de pesquisa. Podem dar aulas. Executar outras tarefas correlatas que lhe 

forem atribuídas conforme lei. 

 

CARGO: JORNALISTA 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Graduação em Comunicação Social ou Jornalismo 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons, 

interpretam e organizam informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e 

comentando os acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo definitivo das matérias 

jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de 

imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público. Bem como atividades de 

assessoria de imprensa que sejam utilizados para publicação das ações do governo e informação, 

esclarecimentos e prestação de contas à sociedade. Executar outras tarefas correlatas que lhe 

forem atribuídas conforme lei.  

 

CARGO: LABORATORISTA DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO 

NÍVEL 4 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Executam ensaios físicos, químicos, metalográficos e 

biológicos. Garantem a calibração dos equipamentos e realizam amostragem de materiais. 

Trabalham segundo normas de segurança, saúde e meio ambiente. Controlam a qualidade. 

Participam do sistema da qualidade da empresa e no desenvolvimento de novos produtos e 

fornecedores. Colaboram no desenvolvimento de metodologias de análises.  Executar outras 

tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

 



CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Medicina 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames 

médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, 

perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva, 

providenciar ou realizar tratamento especializado. praticar intervenções cirúrgicas; ministrar 

aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas 

entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção. ficha médica com 

diagnóstico e tratamento; transferir, pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e 

acompanhamento aos titulares de plantão; atender aos casos urgentes de internados do hospital, 

nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de socorro urgente. mesmo os 

provisórios, com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de 

primeiros socorros: supervisionar e orientar os trabalhos dos estagiários e internos, preencher as 

fichas dos doentes atendidos a domicilio, preencher relatórios comprobatórios de atendimento; 

proceder ao registro dos pertences dos doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou que 

venham a falecer; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros 

estabelecimentos públicos municipais; examinar funcionários para fins de licença, readaptação, 

aposentadoria e reversão, examinar candidatos a auxílios; fazer inspeção médica para fins de 

ingresso, fazer Visitas domiciliares para fins de concessão de licença a funcionários, fazer 

diagnósticos e recomendar a terapêutica; prescrever regimes dietéticos; prescrever exames 

laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal: emitir laudos; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do 

cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão e 

outras tarefas que a legislação determinar. 

 

CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 

NÍVEL 5 
ESCOLARIDADE: Curso Superior em Medicina com especialização em Medicina do 

Trabalho. 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e 

clientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais 

quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e 

sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica. 

Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

 

Cargo: Médico Especialista Neuropediatra 

NÍVEL: 5 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Medicina com Especialização em Neuropediatria 



SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Realizar consultas médicas em crianças ou adolescentes; emitir 

diagnósticos; prescrever tratamentos de doenças ou disfunções do sistema nervoso e do sistema 

muscular que se manifestam na criança ou na adolescência; aplicar seus conhecimentos 

utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a 

saúde da comunidade; lidar com o diagnóstico e tratamento de todas as categorias de doenças 

que envolvem os sistemas nervoso, central e periférico e o autônomo, incluindo os seus 

revestimentos, vasos sanguíneos, e todos os tecidos efetores, como os músculos; prestar 

acompanhamento e prevenção de uma série de problemas que possam comprometer o bom 

desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças e adolescentes; preencher e assinar 

laudos, exames e verificações, rescrever exames; encaminhar casos especiais a setores 

especializados; preparar relatórios mensais relativos as atividades do cargo; executar outras 

tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; desempenhar outras 

funções necessárias e pertinentes ao cargo. 

 

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA DERMATOLOGISTA 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Medicina com Especialização em Dermatologia. 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Genodermatoses. Dermatoses vesiculosas e bolhosas não 

infecciosas. Dermatoses eritematosas, papulosas e escamosas não infecciosas. Doenças 

vasculares. Doenças sistêmicas com manifestações cutâneas. Doenças inflamatórias dos 

epidérmicos e da cartilagem. Doenças inflamatórias devido a agentes físicos e substâncias 

estranhas. Granulomas não infecciosos. Doenças inflamatórias do tecido celular subcutânea. 

Erupções devido a drogas. Dermatoses degenerativas. Dermatoses bacteriana. Treponematoses. 

Micoses superficiais e profundas. Dermatoses causadas por protozoários. Dermato viroses. 

Lipidoses e histiocitoses. Dermatoses metabólicas. Distúrbios pigmentares. Doenças do tecido 

conjuntivo. Tumores e cistos da epiderme. Tumores dos apêndices epidérmicos. Carcinomas 

metastáticos. Tumores vasculares. Tumores do tecido fibroso, adiposo, muscular e ósseo. 

Tumores do tecido neural, Tumores melanocíticos benignos e melanoma maligno. Linfoma e 

leucemia. Cirurgia dermatológica sanitária/preventiva, executar outras tarefas que a legislação 

determinar. 

 

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA NEUROLOGISTA 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Medicina com Especialização em Neurologia. 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Diagnóstico doenças e lesões do sistema nervoso, realizando 

exames clínicos e  subsidiares, para estabelecer o plano terapêutico, indica e/ou executa cirurgia 

neurológica, empregando aparelhos e  instrumentos especiais, para preservar ou restituir a função 

neurológica; interpretar resultados de exames de liquor e de  neurofisiologia clinica, 

comparando-os com os dados normais, para complementar diagnósticos; realiza exames 



radiográficos, injetando substâncias radiopacas em veias, artérias e outros órgãos, para localizar 

o processo patológico; faz exame  eletromiográfico, empregando aparelhagem especial, para 

diagnosticar as afecções do sistema nervoso periférico; planeia e desenvolve programas 

educativos com relação ao epilético, orientando o paciente e a sociedade, para reduzir a 

incidência ou os efeitos da. moléstia e promover a integração do paciente ao seu meio; planeja e 

desenvolve  programas de prevenção de infestações, especialmente  cisticercose, moléstia de 

chagas, icitcereose, meningite e outras, realizando campanha na de orientação, para diminuir a 

incidência dessas moléstias ou minorar seus efeitos; executa outras tarefas correlata que lhe 

forem atribuídas pelo superior imediato. 

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA PATOLOGISTA 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Medicina com Especialização em Patologias. 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Conhecimento em citopatologia, histopatologia e diagnósticos 

transoperatório. Realizar análises histopatológicos para auxilio diagnóstico; implementar ações 

para promoção de saúde; coordenar programas e serviços em saúde. Perícias, auditorias e 

sindicâncias médicas e elaborar documentos e difundir conhecimento da área Médica. 

 

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA TRAUMATOLOGISTA 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Medicina com Especialização em Traumatologista. 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal 

do fêmur. Poliomielite — fase aguda e crônica. Tuberculose ósteo-articular.  Paralisia obstétrica. 

Osteomielite aguda e crônica.  Pio artrite. Ortopedia em geral: cervicobraquialgias artrite 

degenerativas da coluna cervical, síndrome do escaleno anterior e costela serviçal. Ombro 

doloroso. Lombociatalgias—artrite degenerativa da coluna lombo—sacra; Hérnia de disco; 

Espondilose—espondilolistese. Tumores ósseos benignos e malignos. Traumatologia—fraturas e 

luxações da coluna cervical, dorsal e lombar; fratura da pélvis; fratura do acetábulo, fratura e 

luxação dos ossos dos pés; fratura e luxação tornozelo; fratura e  diafisária dos ossos dos pés; 

fratura e luxação do joelho; lesões meniscais e ligamentares; fratura diafisária do fêmur, fratura , 

transtrocanterianas; fratura do colo de fêmur; Fratura do ombro; Fratura da. clavícula e 

extremidade superior e  diáfise do úmero; fratura da extremidade distal do úmero; luxação do 

cotovelo e fratura da cabeça do rádio; fratura e luxação da monteggia; fratura diafisária dos ossos 

do antebraço; Fratura de colles e Smith; luxação do carpo— fratura do escafoide capal. 

Traumatologia da  mão Fratura  metacarpiana e falangiana; ferimento da mão; Lesões dos 

tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em Ortopedia e Traumatologia 

— Anatomia do sistema ósteo-articular; Radiologia, Tomografia, Ressonância Nuclear 

Magnética e Ultrassonografia do sistema  ósteo-articular; anatomia do sistema muscular, 

anatomia dos vasos e nervos; anatomia cirúrgica; vias de acessos e cirurgia ortopédica 

traumatológica e Anomalias Congênitas, outras tarefas que a legislação determinar. 

 



CARGO: MONITOR 

NÍVEL 4 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Cuidar de bebês, crianças, adolescentes, idosos e mulheres 

vítimas; acompanhar em consultas médicas, odontológicas e equoterapia; cuidar das tarefas 

escolares e acompanhar em aulas de música; cuidar no hospital quando for necessário; cuidar da 

alimentação, da higiene e acompanhamentos em gerais, outras tarefas que a legislação 

determinar.  

CARGO: CONDUTOR SOCORRISTA 

NÍVEL 4 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

Pré-requisitos: 

 • Carteira de Habilitação: Categoria D, com no mínimo 12 meses de habilitação; 

 • Certificado do Curso para Capacitação de Condutores de Veículos de Emergência. (Art. 145 – 

CTB. Resolução do CONTRAN N° 168/2004.);  

• Certificado dos Cursos de BLS (Basic Life Suport) / Suporte Básico de Vida de, no mínimo, 

8h; 

 • Certificado do Curso de APH (Atendimento Pré-hospitalar) de, no mínimo, 20h. 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: 

 

 • Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; • 

Estabelecer contato com a Central de Regulação médica e seguir suas orientações, observando as 

normas e leis do Código de Trânsito Brasileiro.  

• Conduzir os veículos de emergências dentro das normas e leis previstas pelo Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), observados os Artigos 29 e 252. 

• Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; 

 • Conhecer a malha viária local e estabelecimentos de saúde integrados a rede saúde; 

 • Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;  

• Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; 

 • Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;  



• Identificar todos os tipos de equipamentos e materiais existentes nos veículos de socorro e sua 

utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. 

 

Cargo: Professor de Inglês 

NÍVEL: Conforme Lei Complementar 038/12 

ESCOLARIDADE: Licenciatura em Letras Português/Inglês 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições 

para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação 

para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos; 

Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da 

programação, frequência e aproveitamento dos alunos; Executar as demais normas estabelecidas 

no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores na legislação federal, 

estadual e municipal;desempenhar outras funções necessárias e pertinentes ao cargo. 

 

CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

NÍVEL 05 
ESCOLARIDADE: Curso Superior em Medicina com Especialização em Segurança do 

Trabalho. 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Controlam perdas de processos, produtos e serviços ao 

identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e 

corretivas. Desenvolvem, testam e supervisionam sistemas, processos e métodos produtivos, 

gerenciam atividades de segurança no trabalho e do meio ambiente, gerenciam exposições a 

fatores ocupacionais de risco à saúde do trabalhador, planejam empreendimentos e atividades 

produtivas e coordenam equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Executar outras tarefas 

correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

 

Cargo: Psiquiatra da Infância e Adolescente 

NÍVEL: 5 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Psiquatria da Infância e Adolescência 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e 

programas preventivos, dirigidos a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos (crianças e 

adolescentes), através de técnicas e métodos de exame e tratamento psicológico e 

neuropsicológico, visando propiciar condições de escuta e inclusão do enfoque psicológico; 

Realizar atendimento individual, grupal, visitas domiciliares, atividades comunitárias, sessões 

clínicas; implementar ações para promoção da saúde; desempenhar as atividades de assistência, 

promoção e recuperação da saúde e habilitação social de modo interdisciplinar; prestar 



assistência em saúde mental ambulatorial e/ou hospitalar aos alunos da rede pública; Participar 

em reuniões de equipe; Proporcionar um tratamento que preserve e fortaleça os laços familiares; 

Realizar a elaboração do plano terapêutico individual; realizar o acolhimento dos pacientes 

crianças e adolescentes; ser o responsável técnico pela prescrição de medicamentos; adotar uma 

postura ética frente à equipe e aos pacientes; desempenhar outras funções necessárias e 

pertinentes ao cargo. 

 

 

CARGO: PUBLICITÁRIO 

NÍVEL: 5 

ESCOLARIDADE: Graduação em Publicidade ou Comunicação Visual 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Síntese das atividades: Realizar os processos de produção de 

textos publicitários para TV, rádio, jornal e outdoor. Geração de conteúdo publicitário para ações 

de comunicação. Criação de campanhas de comunicação interna e externa, roteiros sonoros para 

rádio, textos ilustrativos para exposições, banners de internet, sites e conteúdo para anúncios e 

comerciais de TV. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei.  

 

CARGO: RELAÇÕES PÚBLICAS 

NÍVEL: 5 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Relações Públicas 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Realizar atividades de planejamento, assessoria, consultoria, 

pesquisa, execução e avaliação de ações e campanhas de opinião pública, atuando como um 

gerenciador de processos de comunicação entre a sociedade e o governo. Executar outras tarefas 

correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei.  

 

Cargo: Serralheiro 

NÍVEL: 3 

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo com prova prática 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Organizar o ambiente de trabalho, selecionar e conservar os 

materiais e instrumentos de trabalho; construir ou reformar peças em ferro, aço ou outros metais; 

retirar estruturas de aço ou ferro danificadas; verificar a possibilidade de reutilização de 

materiais; solicitar materiais ao encarregado para construção ou reforma de peças; trabalhar na 

construção de pontes; realizar trabalhos de reparos com soldas; realizar pequenos reparos e fixar 

peças nos locais adequados; realizar manutenções em portas, janelas e outros; regular 

dobradiças, maçanetas, vitrôs e outros; fixar suportes para televisores, aparelhos de ar 



condicionado, suportes para mochilas e outros materiais necessários nas escolas; realizar reparos 

em cadeiras, carteiras, cadeiras infantis, corrimão de pontes e escadas, pracinhas e outros; 

preparar peças para receber pintura; desempenhar outras funções necessárias e pertinentes ao 

cargo. 

 

 

 

 

CARGO: ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTOGRAFO/CINEGRAFISTA/EDITOR) 

NÍVEL 4 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Operar as câmeras portáteis e não portáteis na captação e edição 

de imagens internas e externas para serem utilizados como material fotográfico e de vídeo.  

Realizando o arquivo dos documentos fotográficos e de vídeo. 

CARGO: VISITADOR SOCIAL 

NÍVEL 4 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: planejar, realizar e registrar as visitas domiciliares as famílias 

público-alvo de programas sociais relacionados ao cuidado das famílias; Preencher todos os 

documentos e formulários (físico ou online) exigidos pelos programas ; Orientando-as e 

capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o desenvolvimento integral das 

crianças, desde a gestação; Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas a 

partir do diagnóstico inicial; Acompanhar a qualidade das ações educativas realizadas pelos 

cuidadores e as ações das gestantes; Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas 

gestantes; Planejar e executar as ações individuais e grupais; Planejar e executar o cronograma 

de visita as famílias; Participar das capacitações sempre que solicitado pela gestão municipal, 

coordenadores, monitores e supervisores dos programas); Trazer ao grupo de trabalho qualquer 

situação de suspeita de negligência a criança, assim como discutir  as sistuaçoes que requeiram 

encaminhamentos para a rede ( educação, cultura, justiça, saúde e/ou assistência social); Exercer 

demais atividades correlatas ao emprego; Zelar pelo local de trabalho, assim como com sua 

relação com os demais colegas; Manter-se atualizado, frequentando cursos de educação 

permanente e capacitações continuadas; Participar das reuniões convocadas pela gestão; Cumprir 

com pontualidade seus horários e atribuições;  

 

CARGO: ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 

NÍVEL 5 



ESCOLARIDADE: Curso Superior em Engenharia de Trânsito 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Desenvolver trabalho na área de Trânsito de acordo com o 

Código de Trânsito Brasileiro, tais como: Ambiente viário, Segurança no Trânsito, Economia no 

Transporte Urbano, Gerenciamento de Tráfego, Delitos de Trânsito, Sistemas Eletrônicos de 

Redução de Acidentes; Conhecer a legislação federal estadual e municipal pertinente; Conhecer 

todos os Manuais de Operação; Possuir Noções de Operação de Trânsito; Possuir noções de 

áreas de estacionamento em empreendimentos comerciais, condomínios residenciais, clubes, 

escolas ou indústrias; Conhecer os conceitos básicos e a praticabilidade de Acessos, Circulação, 

Ring Road e manobra de veículos em edificações; Conhecimento na área de Acessibilidade de 

veículos de carga; Possuir conhecimento de Sinalização em Geral.  

 

CARGO: ARQUEÓLOGO 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Arqueologia 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Atuar como consultor na elaboração de relatórios de licenças 

ambientais, antes da construção de grandes empreendimentos, como barragens, rodovias, 

indústrias, escavações para cascalheiras e saibreiras; Em caso de descoberta de sítios 

arqueológicos atuar como responsável em todos as etapas do processo; Estabelecer contatos e 

parcerias com os Conselhos e Instituições governamentais, privadas e educacionais com ramo de 

atuação similar ao seu ou que possam contribuir para o desempenho de suas funções ou dos 

serviços da Prefeitura. 
 

CARGO: PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS  

NÍVEL: CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 38/2012 

ESCOLARIDADE: LICENCIATURA PLENA EM LIBRAS OU EM LETRAS 

(LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA); OU LICENCIATURA 

PLENA EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR E/OU QUALQUER LICENCIATURA, 

AMBOS ACRESCIDOS DO CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS EMITIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC OU POR 

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS POR SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, OU POR 

ASSOCIAÇÕES DE PESSOAS COM SURDEZ OU FEDERAÇÃO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS – FENEIS.  

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES:  

 

a) Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-

pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos nível fundamental, médio e 

técnico, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; 

b) Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-

cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; 

c) Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e 

repartições públicas; 



d) Realizar o atendimento em Libras, no contra turno em que o estudante com surdez está 

matriculado na sala regular, duas horas, duas vezes na semana; 

e) Participar das atividades extraclasse junto com a turma, quando necessário; 

f) Participar de cursos específicos na área e de informática com tecnologia assistiva; 

g) Participar das atividades, dos projetos e dos eventos relativos à efetivação de Políticas 

Públicas orientadas pela Gestão Escolar, SEDU, órgãos de Controle Social e instituições 

competentes, inclusive na fase de proposição e elaboração; 

h) Participar da formação de intérpretes em Língua Brasileira de Sinais; 

i) Produzir e publicar textos pedagógicos; 

j) Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da 

área educacional e correlatas; 

k) Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; 

l) Participar na escolha do livro didático; 

m) Participar de estudos e pesquisas da sua área de atuação; 

n) Participar da avaliação institucional do sistema educacional do município entre outros. 

 

 

CARGO: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 

NÍVEL 5 

ESCOLARIDADE:  Curso Superior em engenharia de Produção 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: planeja, projeta e gerência sistemas organizacionais que 

envolvem recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e ambientais. Alia 

conhecimentos técnicos e gerenciais para otimizar o uso de recursos produtivos e diminuir os 

custos de produção de bens e serviços. Preocupa-se com o desempenho econômico eficaz que 

seja ambientalmente sustentável e responsável. 

 

 

 

Cargo: Marceneiro 

NÍVEL: 3 

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo com prova prática 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: trabalhar com madeira, desenhar, construir e reparar móveis, 

peças decorativas, utilitárias e outras peças de madeira; cortar e lixar a madeira, perfurar, 

entalhar, fixar, realizar a reparação, dar forma à madeira de acordo com as necessidades do 

projeto, utilizar os instrumentos de trabalho, sempre respeitando as normas de proteção para 

evitar acidentes; desempenhar outras funções necessárias e pertinentes ao cargo. 

 

 

Cargo: Técnico de RH 

NÍVEL: 4 



ESCOLARIDADE: Ensino Médio com Técnico em Administração, Recursos Humanos ou 

Contabilidade. 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: ser responsável pelo serviço de Recuros Humanos, registrar, 

arquivar e guardar documentos dos servidores lotados na secretaria, desenvolver trabalhos nas 

áreas de seleção e recrutamento, treinamento e desenvolvimento, remuneração e benefícios na 

administração de pessoal; controlar as atividades dos servidores de acordo com a legislação 

trabalhista e previdenciária; elaborar as políticas de gestão da organização do setor de RH; 

avaliar e elaborar estratégias para o melhor aproveitamento dos servidores; desempenhar outras 

funções necessárias e pertinentes ao cargo. 

 

Cargo: Monitor do Transporte Escolar 

NÍVEL: 4 

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar 

até seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, 

no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; Verificar se todos os 

alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; Orientar e 

auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança; Orientar os alunos 

quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela;  Identificar a 

instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; Ajudar os alunos a subir 

e descer as escadas dos transportes; Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e 

do desembarque; Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; 

ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; Tratar os alunos com urbanidade e 

respeito, comunicar casos de conflito ao responsável pelo transporte de alunos; Apresentar 

postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor 

atendimento às necessidades dos alunos; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

determinadas pelo superior imediato; desempenhar outras funções necessárias e pertinentes ao 

cargo. 

 

Cargo: Professor de Educação do Campo 

NÍVEL: Conforme Lei Complementar 038/12 

ESCOLARIDADE: Licenciatura em Educação do Campo 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica da escola do campo; Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a 

manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento; Desenvolver projetos relacionados à identidade e interesses das 

comunidades rurais; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos pela escola; Realizar sua 

ação cooperativamente no âmbito escolar; Realizar com clareza, precisão e presteza, toda 



escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; 

Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos 

órgãos superiores na legislação federal, estadual e municipal;desempenhar outras funções 

necessárias e pertinentes ao cargo. 

 

 

 

Cargo: Professor de Arquitetura  

Nível: Conforme Lei Complementar 038/12 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Desenvolver no ensino técnico atividades didáticas, de 

pesquisa e de extensão nas áreas de conhecimento da engenharia, arquitetura e urbanismo, 

geofísica e geologia e em áreas afins, podendo exercer atividades administrativas institucionais; 

Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do curso técnico; Zelar 

pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica 

dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos; Realizar com clareza, precisão e presteza, 

toda escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; 

Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar e proposta pedagógica do curso, 

nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores na legislação federal, estadual e 

municipal;desempenhar outras funções necessárias e pertinentes ao cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

          Senhores Vereadores, 

 

 

O presente Projeto de Lei, que ora, encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa 

Legislativa, tem por finalidade a criação de diversos cargos e aumenta o número de vagas no 

quadro funcional estabelecido na Lei Municipal n
o
 3.375, de 25 fevereiro de 1997. 

 

Considerando à demanda crescente dos trabalhos efetuados pelo Município, com o 

intuito de que os serviços não venham a ser prejudicados, faz-se necessário uma readequação da 

estrutura organizacional do Município, assim, as mudanças propostas na Organização 

Administrativa do Município têm como objetivo otimizar a administração municipal, fazendo 

com que os serviços públicos sejam mais bem prestados.  

 

Diante ao exposto, estas são as razões pelo qual submetemos o presente Projeto de Lei 

complementar à elevada apreciação dessa casa legislativa, solicitando desde já a sua aprovação, 

diante das justificativas acima prestadas e contando com a compreensão de Vossas Excelências 

para apreciação desta importante matéria, pedimos a devida vênia para aprovação deste projeto 

de lei. 

 

 

               Divaldo Lara 

               Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


