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LEI N° 139/2.000 
DE 28 DE ABRIL DE 2.000 

DISPÕE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS, 
ADAPTADO À EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19 E 
A LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO E 
CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS ". 

O Prefeito Municipal de São Felix de Minas, Estado 
de Minas Gerais, em pleno exercício, no uso de suas atribuições e na forma 
da lei, faz saber que o Povo do Município de São Felix de Minas-MG., via de 
seus representantes - Vereadores da Câmara Municipal - aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

TÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. l - O Sistema de Carreira da Prefeitura Municipal, destinado a organizar 
os cargos públicos de provimento efetivo e de comissão, tem a finalidade de 
assegurar a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço 
público. 

Art. 2° - Os cargos efetivos da Prefeitura Municipal serão organizados e 
providos em carreira, observadas as diretrizes estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo Único: As carreiras serão organizadas em classes de cargos, 
observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a 
natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão 
correlação com as finalidades dos diversos setores que formam a estrutura 
organizacional da Prefeitura Municipal. 

TÍTULO II 

DAS DENOMINAÇÕES 

Art. 3° - Para o entendimento deste plano, conceituamos: 

§ 1 ° - CLASSE - é o conjunto de trabalhos com a mesma denominação e 
especificação descritas, segundo o nível de atribuições e responsabilidades. 
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§ 2° - GRUPO - é o conjunto de classes que se assemelham quanto à 
natureza do trabalho. 

§ 31  - NÍVEL - é a referência numérica correspondente à posição hierárquica 
do cargo, em função das atribuições, escolaridade, responsabilidade e 
experiência de seu ocupante. 

§ 40  - CARGO - é o conjunto de funções que são iguais quanto à natureza e 
às especificações exigidas do ocupante. 

§ 5 0  - FUNÇÃO - é o conjunto de tarefas atribuídas a cada indivíduo da 
organização. 

§ 6 0  - CARREIRA INDIVIDUAL - é a sucessão de cargos ocupados por um 
indivíduo em sua vida profissional. 

§ 7 0  - SERVIDOR - é toda pessoa física que presta serviços remunerados e 
não eventuais, a um órgão público, sob a dependência deste. 

§ 81  - QUADRO - é o conjunto que indica em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos, a forma de trabalho caracterizada quanto à forma de 
provimentos, ao regime jurídico e às condições especiais. 

§ 90  - NOMEAÇÃO - é o ato administrativo para o provimento de cargo 
efetivo ou em comissão. 

. 	 § 10 - EXONERAÇÃO - é o ato administrativo para a dispensa do ocupante 
de cargo efetivo ou em comissão. 

§ 11 - RECRUTAMENTO AMPLO - quando a escolha para ocupar o cargo em 
comissão é feita entre servidores ou não da Prefeitura Municipal. 

§ 12 - RECRUTAMENTO LIMITADO - quando a escolha para ocupar o cargo 
em comissão ou função gratificada é feita somente entre servidores efetivos 
da Prefeitura Municipal. 

§ 13 - PROGRESSÃO - é a elevação do vencimento do servidor, dentro de 
sua faixa, no primeiro vencimento posterior ao que estiver enquadrado, 
obedecidos os critérios de avaliação de desempenho. 

§ 14 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - é a sistemática apreciação do 
potencial de desenvolvimento do servidor, na realização de suas tarefas. 
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TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DOS CARGOS 

Art. 40 - Os cargos da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas serão 
divididos em efetivo, em comissão e função gratificada, conforme anexo 1 
desta lei. 

Art. 50 - Os cargos efetivos serão distribuídos por áreas, de acordo com a 
estrutura organizacional da Prefeitura Municipal e providos exclusivamente 
através de concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Art. 6° - Os cargos em comissão, de recrutamento amplo, é de livre 
nomeação e exoneração, enquanto que a função gratificada, embora de livre 
nomeação e exoneração, é de recrutamento limitado. 

Art. 70 - São requisitos de escolaridade para o ingresso nos cargos públicos: 

- Alfabetizado: noções de leitura, de escrita e das quatro operações; 

II - De nível primário: comprovante de escolaridade até a 4° série do 1° grau; 

III - 1 0  grau completo: comprovante de escolaridade até a 81  série do 1 0  grau; 

IV - 20  grau completo: comprovante de conclusão do curso de 2° grau e 
habilitação legal, quando se tratar de atividade profissional regulamentada; 

V - Superior completo: certificado de conclusão do curso superior e 
habilitação legal, quando se tratar de atividade profissional regulamentada. 

Art. 8° - Os cargos do Magistério estão identificados no Anexo 1, II e III desta Lei. 

TÍTULO IV 

DO INGRESSO E PROVIMENTO DE CARGO 

Art. 9° - O ingresso nos cargos efetivos da Prefeitura Municipal se dará 
através de concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Art. 10 - A promoção/progressão vertical se dará através de concurso público 
de provas ou de provas e títulos. 
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Art. 11 - Os servidores que, na data desta lei, integrarem o quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal, terão direito, quando de realização de 
concurso público, a pontuação por tempo de serviço prestado à Prefeitura, 
em montante e critérios a serem definidos no correspondente edital de 
abertura do concurso. 

TÍTULO V 

DO VENCIMENTO E VANTAGENS PECUNIÁRIAS 

Art. 12 - Os vencimentos estabelecidos para os cargos efetivos, em 
comissão e função gratificada, estão identificados por Níveis e Símbolos dos 
Servidores, na tabela de vencimentos constante do anexo V desta lei. 

Art. 13 - O servidor que vier a substituir outro servidor ocupante de cargo em 
comissão ou função gratificada, por período superior a 15 (quinze) dias, terá 
direito à percepção da diferença entre o seu vencimento e o do cargo em 
comissão ou função gratificada, durante o período da substituição. 

Art. 14 - Serão instituídas as seguintes vantagens pecuniárias: 

- QUINQUÊNIO: a cada cinco anos de efetivo exercício o servidor fará jus a 
10% (dez por cento) de seu salário; 

II - INSALUBRIDADE: o adicional de insalubridade será pago com base no 
que dispõe a Lei Municipal específica. 

III - PRODUTIVIDADE: a incidência e a base de cálculo do adicional de 
produtividade será estabelecido por decreto do chefe do Poder Executivo 
Municipal. 

IV - ADICIONAL NOTURNO: o adicional noturno será de 20% (vinte por 
cento) sobre a hora normal, iniciando as 22:00 Horas de um dia até as 5:00 
Horas do dia seguinte. 

V - ACUMULO DE CARGO: o Servidor que exercer cumulativamente dois ou 
mais cargos, fará jus a um adicional de 20% (vinte por cento) do vencimento 
de cada cargo acumulado, durante o exercício da função cumulativa. 

VI - TRABALHO NA ZONA RURAL: O professor que trabalha na zona rural 
terá uma gratificação a título de incentivo, no valor de 10% (dez por cento) 
do vencimento base, quando legislação posterior ou anterior não lhe conceder 
melhor percentual. 
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Art. 15 - O adicional por tempo de serviço "quinquênio" será pago sobre o 
valor do vencimento percebido em razão do cargo efetivo ou função pública 
em extinção pelo servidor municipal. 

Parágrafo único - Para efeito desta Lei, denominamos ocupante de cargo 
efetivo o servidor concursado e o ocupante de função pública o estabilizado 
pelo art. 19 da ADCT da Constituição Federal de 1 .998. 

TÍTULO VI 

DA PROGRESSÃO DOS VENCIMENTOS 

Art. 16 - A participação do servidor nos cursos mantidos pela União, Estados 
e Distrito Federal, nas suas escolas de governo, constitui requisito para a 
promoção na carreira. 

§ único - O Município firmará convênio com as Escolas de Governo acima 
descritas, a fim de possibilitar o acesso do servidor à progressão na carreira. 

Art. 17 - Para ter direito à progressão de vencimentos o servidor deverá ser 
aprovado na avaliação de desempenho. 

§ Único - O servidor em estágio probatório só terá direito a progressão após a 
sua aprovação, não sendo o tempo de estágio contado para tal fim. 

Art. 18 - A progressão horizontal corresponde à passagem de um símbolo de 
vencimento para outro imediatamente posterior, dentro da faixa de 
vencimento definida para o seu respectivo cargo e se dará no intervalo de 02 
em 02 anos, a partir da publicação desta Lei, obedecendo-se o seguinte: 

- Obter o mínimo de 70% (setenta por cento) do total geral dos pontos na 
avaliação de desempenho, conforme critérios definidos no Anexo VI desta Lei. 

II - Não ter faltado, injustificadamente, por mais de 15 (quinze) dias durante o 
período de 02 anos. 

Art. 19 - Os servidores do quadro efetivo da Prefeitura Municipal que 
exerçam cargos em comissão terão direito à progressão salarial ou promoção 
pelos seus cargos efetivos. 

Art. 20 - Os servidores que não integram o quadro de pessoal efetivo da 
Prefeitura Municipal não terão direito à progressão salarial e promoção. 
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TÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 21 - A avaliação de desempenho será feita por uma comissão formada 
por 03 (três) servidores da Prefeitura Municipal que possuam escolaridade em 
nível superior ou mediante a contratação de empresa especializada. 

Art. 22 - O intervalo mínimo para a realização da avaliação de desempenho 
será de 02 (dois) anos contados a partir da publicação desta lei. 

Art. 23 - A avaliação de desempenho deverá conter, além de outros que 
poderão ser dispostos por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal, os 
seguintes critérios: 

- CONHECIMENTO DO TRABALHO: Nível de conhecimento das técnicas, 
métodos e procedimentos relacionados com a execução de suas atribuições. 

II - INICIATIVA: Capacidade de agir independentemente dos outros; de 
contribuir com novas idéias e de resolver problemas novos; de apresentar 
novos meios de racionalização do trabalho. 

III - PONTUALIDADE E RESPONSABILIDADE: Capacidade de executar bem e 
no tempo certo todas as tarefas, nunca faltar ao trabalho e de sempre 
cumprir o horário de trabalho estabelecido. 

IV - APLICAÇÃO: Sempre interessado em aperfeiçoar-se. Procura sempre 
pelas tarefas a serem cumpridas. 

V - QUALIDADE DO TRABALHO: Precisão, ausência de erros na execução 
das tarefas. 

VI - PRODUTIVIDADE: Preocupa-se com um bom rendimento e um alto nível 
de produtividade, apresentado individualmente ou em grupo. 

VII - ESPÍRITO DE EQUIPE: Coopera com os colegas e está integrado ao 
trabalho: 

VIII - DISCIPLINA: Obedece às determinações da chefia imediata e trata com 
educação e respeito seus colegas de trabalho. 

IX - OUTROS CRITÉRIOS que poderão ser dispostos por decreto do chefe do 
Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único: A pontuação dos conceitos é a seguinte: 

A - Insatisfatório igual a 00 Pontos; 
B - Regular igual a 03 Pontos; 
C - Bom igual a 06 Pontos; 
D - Ótimo igual a 10 Pontos; 
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TÍTULO VIII 

DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

Art. 24 - O servidor ocupante de cargo do quadro geral do magistério da 
Prefeitura Municipal fará jus ao vencimento correspondente ao símbolo inicial 
do nível de seu respectivo cargo, cujo valor é fixado na tabela de vencimento 
constante do anexo V desta Lei. 

Parágrafo único: integram a carreira do Magistério os profissionais que 
exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto 
às atividades, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, 
coordenação, inspeção, supervisão e orientação educacional. 

Art. 25 - Além do vencimento e das vantagens previstas no estatuto do 
servidor público do Município, o servidor especificado nesta lei fará jus: 

- gratificação de função - pelo exercício do cargo em comissão; 

II - gratificação por nível de especificação pelo acréscimo de escolaridade a 
nível de especialização Lato Sensu, Mestrado e Doutorado; 

III - gratificação pela regência em distrito ou zona rural de difícil acesso. 

§ l O servidor nomeado para cargo em comissão optará pelo maior 
vencimento entre os cargos. Exonerado este do cargo em comissão, 
retornará ao vencimento do cargo efetivo; 

§ 2° O vencimento do cargo em comissão não incorporará ao vencimento do 
cargo efetivo; 

§ 30 A gratificação por nível de especialização será paga da seguinte forma: 

a) - especialização Lato Sensu - percentual de 15% sobre o vencimento base; 

b) - mestrado - percentual de 20% sobre o vencimento base; 

c) - doutorado - percentual de 25% sobre o vencimento base. 

§ 41  Entende-se especialização Lato Sensu aquela com carga horária de no 
mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas. 

§ 50 
A gratificação por nível de especialização incorpora-se automaticamente 

à remuneração de servidor. 

VII 
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Art. 26 - Somente será admitido um incentivo em cada modalidade de 
titulação, sendo que a aquisição de título maior não retira o incentivo obtido 
pelo título menor, sem considera-lo, no entanto, para efeito do novo cálculo. 

§ 1 ° - a passagem do docente de um cargo de atuação para outro só deverá 
ser permitida mediante concurso, admitindo o exercício a título precário 
apenas quando indispensável para o atendimento à necessidade do serviço. 

§ 20  - aos docentes em exercício de regência de classe nas unidades 
escolares serão assegurados 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, 
distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse das escolas, 
fazendo jus os demais integrantes do magistério a 30 (trinta) dias por ano. 

TÍTULO IX 

DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES 

Art. 27 - O enquadramento será feito através da transposição de cargos e 
empregos públicos para cargos de carreira de acordo com esta lei, desde que: 

- Estejam lotados ou em exercício nos órgãos ou entidades da Prefeitura 
Municipal na data de aprovação desta lei; 

II - As atribuições do cargo ou emprego público ocupado sejam iguais ou 
assemelhados àqueles cargos de carreira; 

III - Preencham os demais requisitos para o ingresso na carreira, de acordo 
com o artigo seguinte. 

Art. 28 - A transposição de cargos de carreira far-se-á, obedecendo a 
qualquer dos seguintes requisitos: 

- Ingresso através do concurso público; 

II - Provimento mediante concurso de acesso ou processo seletivo. 

Art. 29 - O servidor será enquadrado dentro da faixa de vencimento do seu 
cargo, no primeiro Nível e Símbolo de vencimento que for imediatamente 
igual ou superior ao seu vencimento atual. 

Art. 30 - Para o enquadramento a que se refere este Título, fica dispensada a 
exigência do grau de escolaridade exigida para o cargo, bem como os 
requisitos definidos nas especializações de cargo. 

VIII 
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TÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 31 - Ficam extintos os atuais cargos em comissão, funções gratificadas, 
cargos e empregos, gratificações ou qualquer adicional não absorvidos pelo 
quadro geral de lotação constante do anexos 1 e descritos nos anexos II, III e 
IV desta lei. 

Art. 32 - Ficam aprovados e passam a fazer parte integrante desta lei os 
anexos 1, II, III, IV, V e VI. 

Art. 33 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
das dotações orçamentarias próprias previstas em orçamentos e de créditos 
suplementares que se fizerem necessários. 

Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Mando, portanto, a quem o conhecimento e a 
execução da presente lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão 
inteiramente como nela se contém e declara. 

Gabinete do Prefeito Municipal em 
São Felix de Minas, 28 de Abril de 2.000. 
40  Ano de Ern).aão Política. 

' rn de .$ouza = 
FEITO MUNICIPAL 

REGISTRADO ÀS FLS. 010/059 

DO LIVRO PRÓPRIO N° 002 

EPUBLI ADAEM 28-04-2000 

SF 	139-00-PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
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DENOMINAÇÃO 
CARGO OU FUNÇÃO 

N° 
VAGAS 

NIVEL SIMBOLO RECRUTA- 
MENTO  

CARGA 
HORÁRIA 

Agente Administrativo 06 IV A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Agente de Saúde 01 IV A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Agente Fiscal 01 V A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Ajudante do Operador Máquina 03 I A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Almoxarife 02 IV A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Assessor Jurídico 01 VIII H AMPLO À DISPOSIÇÃO 

Assistente de Administração 01 IV A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Assistente de Secretaria 05 V A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Atendente de Saúde 06 II A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Auxiliar Administrativo 04 III A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Auxiliar de Enfermagem 02 IV A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Auxiliar de Serviços Gerais 09 1 A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Bibliotecária 02 II A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Calceteiro 08 1 A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Cantineira 23 1 A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Chefe de Arrecadação 01 IV. A LIMITADO 44 Hs. Semana 
Chefe de Gabinete 01 VII A AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Chefe Setor Contábil 01 IV A LIMITADO 44 Hs. Semana 
Chefe Setor de Obras 01 IV A LIMITADO 44 Hs. Semana 
Chefe Setor Pessoal 01 IV A LIMITADO 44 Hs. Semana 
Escriturário (Ima) 01 II A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Escriturário (Siat) 01 II A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Defensor Público 01 VII D AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Diretor Escolar 01 V A AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Eletricista 01 II A CONCURSO '44 Hs. Semana 
Gari 09 1 A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Jardineiro 05 1 A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Médico 04 VIII E AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Motorista 10 IV A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Operador de Máquina 03 VI A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Operário 18 1 A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Odontólogo 02 VIII E AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Pedreiro 10 IV A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Professor P1 04 IV A CONCURSO 25 Hs. Semana 
Professor P11 26 IV A CONCURSO 25 Hs. Semana 
Recepcionista 01 III A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Secretário de Adm. e Finanças 01 VII A AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Secretário de Agricultura 01 VII A AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Secretário de Educação 01 VII A AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Secretário de Obras 01 VII A AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Secretário de Saúde 01 VII A AMPLO À DISPOSIÇÃO 
Vigia 03 . 	II 	- A CONCURSO 44 Hs. Semana 
Zelador Cemitério 01 II A CONCURSO 44 Hs. Semana 
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ANEXO 1 

QUADRO GERAL DE LOTAÇÃO 

'Somos História e Progresso x 
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ANEXO II 
DESCRICÃO DOS CARGOS 

EFETIVOS  
CONCURSADOS E ESTABILIZADOS 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  AGENTE ADMINISTRATIVO 

DESCRICÃO:  

Proceder a: estudos específicos, coletando e analisando dados e examinando trabalhos 
sobre administração, para colaborar nos trabalhos técnicos relativos e projetos básicos 
de ação, e para se atualizar em questões relativas à aplicação de leis e regulamentos 
sobre assuntos de pessoal; 

Supervisionar a execução física e financeira do plano básico de ação, verificando 
procedimentos e examinando orçamentos, para assegurar a obtenção de resultados 
compatíveis com as disposições do plano; 

Orientar a aplicação de normas gerais, baseando-se em leis e decretos governamentais, 
para estabelecer uma jurisprudência administrativa uniforme para todo o serviço; 

Tomar parte em estudos referentes a atribuições de cargos, funções e empregos e à 
organização de novos quadros de servidores, uniformizando e tabulando dados e dando 
sugestões sobre aspectos relevantes, para possibilitar as respectivas classificação e 
retribuição; 

Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo 
fluxogramas, organogramas e demais esquemas ou gráficos das informações do 
sistema, a fim de concorrer para uma maior produtividade e eficiência dos serviços; 

Supervisionar os trabalhos relativos à administração de material e patrimônio, bem como 
a escrituração de livros e fichas, examinando os pedidos de material e respectiva 
documentação, providenciando os atendimentos, determinando previsões de estoque e 
verificando toda a escrita do setor, a fim de colaborar no aperfeiçoamento de medidas 
de interesse para o desenvolvimento dos trabalhos sob sua responsabilidade; 

Executar serviços nas diversas áreas administrativas a nível de 20  grau; 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 
Escolaridade: 20  grau completo. 
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados 
ou a métodos compreensíveis. 
Esforço mental/visual: Exige concentração para cálculos e redação de textos 
rotineiros ou eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. 
Esforço físico: Esforço mínimo, permanecendo sentado maior parte do tempo. 
Experiência: Até 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613,121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  AGENTE DE SAÚDE 

DESCRICÃO:  

Coordenar e supervisionar as atividades dos postos de saúde e os postos do SUCAM; 

Proceder ao controle e avaliação das metas de trabalho, acompanhando sua execução 
e analisando os resultados obtidos, para julgar o grau de vaidade do trabalho; 

Apresentar relatórios mensais sobre as tarefas executadas; 

Preencher fichas clínicas, cartões de vacina, entre outros; 

Promover a educação sanitária no Município; 

Fazer curativos, aplicar injeções, marcar consultas e distribuir medicamentos; 

Auxiliar o profissional da Medicina e da Odontologia na realização de exames e 
tratamentos diversos; 

Fazer pré-consultas: verificar peso, altura e pressão arterial; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no Trabalho; 

Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES:  
Escolaridade: 20  grau completo 
Complexidade /iniciativa: Tarefas semi rotineiras, de alguma complexidade que 
obedecem a processos padronizados ou a métodos compreensíveis, exige certo nível 
de discernimento para efetuar variações dentro de limites prescritos. 
Esforço físico: Esforço razoável, permanecendo grande parte do tempo andando. 
Esforço mental! visual: Situações diversas e exige pensamento inter-relativo e 
avaliador para solucionar problemas. 
Experiência: Até 01 ano 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05 - CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  AGENTE FISCAL 

DESCRICÃO:  

Supervisionar equipes de trabalho em órgãos de fiscalização de tributos, orientando-as 
sobre critérios de fiscalização, tributação e práticas correspondentes, para cooperar no 
aperfeiçoamento e racionalização das normas e medidas fiscalizadoras, elabora planos 
de fiscalização, consultando documentos específicos e guiando-se pela legislação fiscal, 
para racionalizar os trabalhos nos órgãos sob sua responsabilidade; 

Proceder ao controle e avaliação dos planos de fiscalização, acompanhando sua 
execução e analisando os resultados obtidos, para julgar o grau de vaidade do trabalho; 

Executar as tarefas de fiscalização de tributos da fazenda pública, inspecionando 
estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e demais entidades, 
examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e outros documentos, para 
defender os interesses da fazenda pública e da economia popular; 

Examinar a capacidade produtiva de unidades fabris, observando e analisando os 
processos de fabricação, a fim de colher dados para classificação tributária; 

Realizar busca de depósitos clandestinos, embarcações, aeronaves e outros meios de 
transporte de mercadorias que apresentem indícios de irregularidades, efetuando as 
diligências indispensáveis, para processar apreensão das mercadorias, caso sejam 
constatadas fraudes fiscais; 

Fiscalizar sorteios, concursos, consórcios, venda e promessa de venda de direitos e 
outras modalidades de captação de poupança, procedendo às necessárias verificações 
e sindicâncias, para defender a economia popular; 

Autuar contribuintes em infração, instaurando processo administrativo- fiscal e 
providenciando as respectivas notificações, para assegurar o cumprimento das normas 
legais; 

Manter-se informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando as 
divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para difundir a legislação e 
proporcionar instituições atualizadas; 

Fazer cumprir a legislação tributária municipal; 

Fazer cumprir a legislação do município relacionada com edificação, uso e 
ocupação do solo; 

Fiscalizar e fazer cumprir a legislação municipal no que tange à saúde e higiene pública; 

Apresentar relatórios mensais sobre as tarefas executadas; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES:  
Escolaridade: 20  grau completo 
Complexidade /iniciativa: Tarefas semi rotineiras, de alguma complexidade que 
obedecem a processos padronizados ou a métodos compreensíveis, exige certo nível 
de discernimento para efetuar variações dentro de limites prescritos. 
Esforço físico: Esforço razoável, permanecendo grande parte do tempo andando. 
Esforço mental! visual: Situações diversas e exige pensamento inter-relativo e 
avaliador para solucionar problemas. 
Experiência: Até 01 ano 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLJXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA 

DESCRICÃO:  

Auxiliar o Operador na execução de sua tarefa; 

Cuidar da limpeza, manutenção e conservação do veículo; 

Ajudar na conservação das ruas e estradas do Município; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

o 	Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: Alfabetizado; 
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou 
com instruções completamente detalhadas. 
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas. 
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas; 
Experiência: Até 01 ano. 

e 

Somos História e Progresso 
	 XIV 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLJXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  ALMOXARIFE 

DESCRICÃO:  

Responsabilizar-se pelo serviço junto ao almoxarifado da Prefeitura Municipal; 

Zelar pela conservação do patrimônio da Prefeitura Municipal; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no Trabalho; 

Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 

Escolaridade: 4  Série do lO  grau; 
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras, que obedecem a processos padronizados 
ou a métodos compreensíveis; 
Esforço mental/visual: Exige concentração no cumprimento de ordens diretas. 
Esforço físico: Esforço mínimo, em operações contínuas. 
Experiência: 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 	 fr 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

DESCRICÃO:  

Assessorar a Administração dentro de sua área de atuação; 

Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições e fichários e efetuando 
cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações necessárias 
ao cumprimento da rotina administrativa; 

Participar da atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por 

de 	 matéria ou ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos; 

Participar do controle de requisições e recebimentos do material da administração, 
providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para 
manter o nível de material necessário ao setor de trabalho; 

Datilografar e/ou digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou 
impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender às rotinas da 
administração; 

Atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados, para obter ou 
fornecer informações; 

Operar máquinas de duplicação de documentos, como fotorreveladoras, xerox e 
mimeógrafo. 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

o 	Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES:  

Escolaridade: 1° grau ensino fundamental 
Complexidade! Iniciativa: Tarefas rotineiras executadas sob orientação constante do 
supervisor, o ocupante do cargo decide sobre alternativa de fácil escolha, nas raras 
oportunidades de ação independente. 
Esforço mental! visual: Exige concentração para cálculos e redação de textos 
rotineiros, ou eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. 
Esforço físico: E exigido um mínimo de esforço mental e/ou visual. 
Experiência : até 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

	
26 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  ASSISTENTE DE SECRETARIA 

DESCRICÃO:  

Assessorar o Secretário dentro de sua área de atuação; 

Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições e fichários e efetuando 
cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações necessárias 
ao cumprimento da rotina da Secretaria; 

Participar da atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por 
matéria ou ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos; 

Participar do controle de requisições e recebimentos do material da Secretaria, 
providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para 
manter o nível de material necessário ao setor de trabalho; 

Datilografar e/ou digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou 
impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender às rotinas da Secretaria; 

Atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados, para obter ou 
fornecer informações; 

Operar máquinas de duplicação de documentos, como fotorreveladoras, xerox e 
mimeógrafo. 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES:  

Escolaridade: 10  grau ensino fundamental 
Complexidade! Iniciativa: Tarefas rotineiras executadas sob orientação constante do 
supervisor, o ocupante do cargo decide sobre alternativa de fácil escolha, nas raras 
oportunidades de ação independente. 
Esforço mental! visual: Exige concentração para cálculos e redação de textos 
rotineiros, ou eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. 
Esforço físico: E exigido um mínimo de esforço mental e/ou visual. 
Experiência : até 01 ano. 

Somos História e Progresso 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  ATEN DENTE DE SAÚDE 

DESCRICÃO:  

Preencher fichas clínicas, cartões de vacina, entre outros; 

Promover a educação sanitária no Município; 

Fazer curativos, aplicar injeções, marcar consultas e distribuir medicamentos; 

Auxiliar o profissional da Medicina e da Odontologia na realização de exames e 
tratamentos diversos; 

Fazer pré-consultas: verificar peso, altura e pressão arterial; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no Trabalho; 

Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 

Escolaridade: 4' Série do 1° grau; 
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras, que obedecem a processos padronizados 
ou a métodos compreensíveis; 
Esforço mental/visual: Exige concentração no cumprimento de ordens diretas, bem 
como no manuseio de aparelhos apropriados. 
Esforço físico: Esforço mínimo, em operações contínuas, trabalhando principalmente 
sentado 
Experiência: 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DESCRICÃO:  

Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições e fichários e efetuando 
cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações necessárias 
ao cumprimento da rotina administrativa; 

Participar da atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por 
matéria ou ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos; 

Participar do controle de requisições e recebimentos do material de escritório, 
providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para 
manter o nível de material necessário ao setor de trabalho; 

Datilografar e/ou digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou 
impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas; 

Atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, 
para obter ou fornecer informações; 

Operar máquinas de duplicação de documentos, como fotorreve lado ra s, xerox e 
mimeógrafo. 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

o 
	

ESPECIFICAÇÕES:  

Escolaridade: l o grau ensino fundamental 
Complexidade! Iniciativa: Tarefas rotineiras executadas sob orientação constante do 
supervisor, o ocupante do cargo decide sobre alternativa de fácil escolha, nas raras 
oportunidades de ação independente. 
Esforço mental! visual: Exige concentração para cálculos e redação de textos 
rotineiros, ou eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. 
Esforço físico: E exigido um mínimo de esforço mental e/ou visual. 
Experiência : até 01 ano. 

Somos História e Progresso 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

DESCRICÃO:  

Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de 
ausculta e pressão, para registrar anomalias; 

Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes internados, observando horários, 
posologia e outros dados, para atender a prescrições médicas; 

Fazer curativos simples, utilizando suas noções de primeiros socorros ou observando 
prescrições, para proporcionar alívio ao paciente e facilitar a cicatrização de ferimentos, 
suturas e escoriações; 

Auxiliar nos cuidados post-mortem, fazendo tamponamentos e preparando o corpo, para 
evitar secreções e melhorar a aparência do morto; 

Atender crianças e pacientes que dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e 
higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; 

Preparar pacientes para consultas e exames, vestindo-o adequadamente e colocando-
os na posição indicada, para facilitar a realização das operações mencionadas; 

Preparar e esterilizar material, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrições, 
para permitir a realização de exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas e 
atendimento obstétrico; 

Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em 
intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro, em caráter de apoio, 
para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe de saúde; 

Registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações 
importantes, anotando-as no prontuário do paciente para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas. 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES:  
Escolaridade : l grau completo. 
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados 
ou a métodos compreensíveis. 
Esforço mental/visual: E exigido alto grau de esforço mental e/ou visual de forma 
repetitiva. 
Esforço físico: Mínimo em operações contínuas, permanecendo em pé ou andando a 
maior parte do tempo 
Experiência: Até 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLJXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

DESCRICÃO:  

Lavar e lubrificar os veículos e máquinas pesadas da Prefeitura; 

Varrer e limpar os prédios públicos municipais; 

Auxiliar o Oficial de Serviços e o Mecânico na realização de suas tarefas; 

Carregar e descarregar caminhões; 

Executar trabalhos braçais relacionados com serviços urbanos e rurais; 

Executar tarefas relacionadas com reparos de diversos tipos de pneus e câmaras de 
veículos e máquinas; 

Executar tarefas de plantio, poda, coleta de mudas e conservação da parques e jardins 
municipais; 

Executar transporte e distribuição de correspondências, papeis, documentos, bem como 
serviços e outros; 

Executar tarefas de abate, esfola e retalhamento de aves, suínos e bovinos; 

Carregar e descarregar carnes nos pontos de distribuição; 

Executar serviços de ronda diurna e noturna nas dependências dos prédios públicos e 
obras do município; 

Executar serviços de limpeza urbana e rural no município; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: 4a  série do ensino fundamental. 
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou 
com instruções completamente detalhadas. 
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas. 
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas, permanecendo em pé ou 
andando grande parte do tempo. 
Experiência: Até 01 ano. 

ii  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLLVDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05 - CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  BIBLIOTECÁRIA 

DESCRICÃO:  

Atender os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e localização de livros e 
publicações, para auxiliá-los em suas consultas; 

Efetuar o registro dos livros retirados por empréstimo, anotando seus títulos, autores, 
códigos de referência, identidade do usuário, data prevista para entrega e outros dados 
de importância, para garantir a futura devolução dos mesmos e obter dados para 
levantamentos estatísticos; 

Controlar a entrada dos livros devolvidos, registrando a data de devolução dos mesmos 
e/ou calculando a soma que deverá cobrar para as entregas em atraso, para manter o 
acervo bibliográfico; 

Enviar lembretes referentes a livros cuja data de devolução esteja vencida, preenchendo 
formulários apropriados, remetendo-os pelo correio a seus usuários ou de outro modo, 
para possibilitar a recuperação dos volumes não devolvidos; 

Repor, nas estantes, os livros utilizados pelos usuários, posicionando-os nas prateleiras 
de acordo com o sistema adotado na biblioteca, para mantê-los ordenados e possibilitar 
novas consultas e registros; 

Manter atualizados os fichários catalográficos da biblioteca, completando-os e 
ordenando suas fichas de consulta, para assegurar a pronta localização; 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: Ensino médio magistério 
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados 
ou a métodos compreensíveis. 
Esforço mental/visual: Exige concentração para cálculos e redação de textos 
rotineiros ou eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. 
Esforço físico: Esforço mínimo, permanecendo sentada maior parte do tempo. 
Experiência: Até 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  CALCETEIRO 

DESCRICÃO:  

Preparar o terreno para calçamento observando as características do trabalho, 
interpretando plantas, esboços, modelo ou especificações, para estabelecer a seqüência 
das operações a serem executadas; 

Selecionar e escolher o material mais adequado, para assegurar a qualidade do 
trabalho; 

Assentar pedras ou outro material em conformidade com a exigência do projeto; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: 4  série do ensino fundamental. 
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou 
com instruções completamente detalhadas. 
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas. 
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas; 
Experiência: Até 01 ano. 

o 

Somos História e Progresso 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  CANTINEIRA 

DESCRICÃO:  

Operar a merenda, lanche, café; 

Fazer a limpeza; 

Manter os utensílios e a cantina sempre limpos; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

o Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES  
Escolaridade: Alfabetizado 
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou 
com instruções completamente detalhadas. 
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas. 
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas, permanecendo em pé ou 
andando grande parte do tempo. 
Experiência: Até 01 ano 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  ESCRITURÁRIO 

DESCRIÇÃO:  

Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições e fichários e efetuando 
cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações necessárias 
ao cumprimento da rotina do trabalho; 

Participar da atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por 
matéria ou ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos; 

Participar do controle de requisições e recebimentos do material de escritório, 
providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para 
manter o nível de material necessário ao setor de trabalho; 

Datilografar e/ou digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou 
impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas; 

Atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, 
para obter ou fornecer informações; 

Operar máquinas de duplicação de documentos, como foto rrevelado ra s, xerox e 
mimeógrafo. 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

o Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES:  

Escolaridade: l 0  grau ensino fundamental 
Complexidade! Iniciativa: Tarefas rotineiras executadas sob orientação constante do 
supervisor, o ocupante do cargo decide sobre alternativa de fácil escolha, nas raras 
oportunidades de ação independente. 
Esforço mental! visual: Exige concentração para cálculos e redação de textos 
rotineiros, ou eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. 
Esforço físico: E exigido um mínimo de esforço mental e/ou visual. 
Experiência : até 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  ELETRICISTA 

DESCRIÇÃO:  

Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e 
ouras informações, para estabelecer o roteiro das tarefas; 

Colocar e fixar os quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e interruptores, 
utilizando ferramentas manuais comuns e especiais e materiais e elementos de fixação, 
para estruturar a parte geral da instalação elétrica, executar o corte, dobradura e 
instalação de condutos isolantes e fiação ou instala diretamente os cabos elétricos 
utilizando equipamentos de cortar e dobrar tubos, puxadores de aço, grampos e 
dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem; 

Ligar os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e 
material isolante, para completar a tarefa de instalação; 

Testar a instalação, fazendo-a funcionar em situações reais repetidas vezes, para 
comprovar a exatidão do trabalho executado 

Testar os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de comparação e verificação, 
elétricos ou eletrônicos, para detectar partes ou peças defeituosas; 

Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais 
comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, para devolver à instalação elétrica 
condições normais de funcionamento. 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

o Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: 4' série do ensino fundamental. 
Complexidade/Iniciativa: Esse cargo é caracterizado por estabelecer regras ou 
padrões para solucionar problemas relativamente simples. 
Esforço mental/visual: Situações diferentes exigindo concentração mental em 
eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. 
Esforço físico: Em operações contínuas, permanecendo grande parte do tempo em pé 
ou andando. 
Experiência: 01 ano. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05 - CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  GARI 

DESCRIÇÃO:  

Fazer serviço de varrição de ruas e praças do Município; 

Fazer a limpeza na área urbana, levando o entulho para locais previamente 
estabelecidos; 

Ajudar na conservação dos os jardins do Município, preparando a terra, fazendo 
canteiros, plantando sementes e mudas e procedendo a limpeza dos mesmos, para 
mantê-los em bom estado de conservação 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: Alfabetizado; 
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou 
com instruções completamente detalhadas. 
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas. 
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas; 
Experiência: Até 01 ano. 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  JARDINEIRO 

DESCRIÇÃO:  

Conservar os jardins do Município, preparando a terra, fazendo canteiros, plantando 
sementes e mudas e procedendo a limpeza dos mesmos, para mantê-los em bom 
estado de conservação; 

Abrir e fechar covas para arborização de logradouro público; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: Alfabetizado; 
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou 
com instruções completamente detalhadas. 
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas. 
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas; 
Experiência: Até 01 ano. 

o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 	 .151  

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05 - CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  MOTORISTA 

DESCRIÇÃO:  

Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo 
do cárter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 
funcionamento; 

Dirigir o veículo, acionando os comandos e observando a sinalização e o fluxo do 
trânsito, para transportar os passageiros; 

Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 
solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, dos 
transeuntes, e de outros veículos; 

Zelar pela manutenção do veículo, providenciando limpeza, ajustes e reparos 
necessários, para assegurar suas condições de funcionamento; 

Observar e cumprir normas de higiene e de segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: 4  série do ensino fundamental; 
Possuir carteira de habilitação (CNH) categoria "B ", "C" ou "D" 
ocupante do cargo decide sobre alternativas de fácil escolha, com certa autonomia de 
decisão. 
Complexidade/Iniciativa: Estabelece regras ou padrões para soluções de problemas 
relativamente simples. 
Esforço mental/visual: Exige concentrada atenção mental e/ou visual, em tarefas que 
exigem detalhes e minúcias. 
Esforço físico: Em operações contínuas, permanecendo, na maioria do tempo, 
sentado. 
Experiência: Até 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLJXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  OPERADOR DE MÁQUINAS 

DESCRIÇÃO:  

Conduzir máquina provida ou não de implementos diversos, como carretas, lâminas e 
máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-a e operando o mecanismo de 
tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza, 
terraplanagem ou similares; 

Dirigir a máquina, manipulando os comandos de marcha e direção, para deslocá-lo, e ao 
reboque, segundo as necessidades do trabalho; 

Operar o equipamento rebocado, manipulando os comandos, para possibilitar a 
execução das tarefas requeridas. 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES 

o 

Escolaridade: 4a  série do ensino fundamental. 
Complexidade/Iniciativa: Esse cargo é caracterizado por estabelecer regras ou 
padrões para solucionar problemas relativamente simples. 
Esforço mental/visual: Situações diferentes exigindo concentração mental em 
eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. 
Esforço físico: Em operações contínuas, permanecendo grande parte do tempo em pé 
ou andando. 
Experiência: 01 ano. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 	 \ 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO: OPERÁRIO 

DESCRIÇÃO:  

Manter e conservar as ruas e estradas do Município; 

Fazer a limpeza na área urbana da cidade, retirando sujeiras para locais previamente 
estabelecidos; 

Abrir e fechar covas; 

Conservar os jardins do Município, preparando a terra, fazendo canteiros, plantando 
sementes e mudas e procedendo a limpeza dos mesmos, para mantê-los em bom 
estado de conservação 

Assentar pedras ou outro material em conformidade com a exigência do projeto; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: Alfabetizado; 
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou 
com instruções completamente detalhadas. 
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas. 
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas; 

1 
	Experiência: Até 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

	
Ii' 

CGC 01.613,121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO: PEDREIRO 

DESCRIÇÃO:  

Verificar as características da obra, examinando a planta e especificações, para 
orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do 
trabalho; 

Misturar o cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para 
obter a argamassa a ser empregada no assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e 
materiais afins; 

Construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para formar a base de paredes, 
muros e construções similares; 

Assentar tijolos, ladrilhos ou pedras, superpondo-os em fileiras horizontais ou seguindo 
os desenhos e formas indicadas e unindo-os com argamassa, para levantar paredes, 
vergas, pilares, degraus de escada e outras partes da construção; 

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

Proceder à aplicação de camadas de cimento ou ao assentamento de ladrilhos ou 
material similar, utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes; 

Aplicar uma ou várias camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de 
edificações, utilizando pá, colher de pedreiro ou outro instrumento apropriado, para dar a 
essas partes acabamento mais esmerado; 

Construir bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas especificações, para 
possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins; 

Realizar trabalhos 	de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, 
manilhas e outras peças e chumbando bases danificadas, para reconstruir essas 
estruturas. 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: 4' série do ensino fundamental. 
Complexidade/Iniciativa: Esse cargo é caracterizado por estabelecer regras ou 
padrões para solucionar problemas relativamente simples. 
Esforço mental/visual: Situações diferentes exigindo concentração mental em 
eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. 
Esforço físico: Em operações contínuas, permanecendo grande parte do tempo em pé 
ou andando. 
Experiência: 01 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLJXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  PROFESSOR P-1 

DESCRIÇÃO:  

Ministrar aula a nível de la  à 4' série do ensino fundamental; 

Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de 
recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação 
no âmbito da escola, para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e 
participação ativa na vida comunitária da escola; 

Cuidar, preparar e selecionar material didático- pedagógico; 
Ajudar na execução de programas de caráter cívico e cultural, visando integrar a escola 
à comunidade; 
Participar no desenvolvimento de atividades de assistência ao educando, no que 
concerne à saúde, higiene pessoal e coletivo, merenda escolar, etc...; 

Zelar pelo material didático- pedagógico à sua disposição; 
Ajudar no incentivo à matrícula, senso ou qualquer outra atividade afim; 

Promover e cuidar do bom nome da unidade escolar em que serve e no Sistema Escolar 
no todo; 

Promover a educação infantil, primeira etapa de educação básica, tendo como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 06 anos de idade em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social; 

Tratar da escrituração de diários e outros papéis de acordo com as normas do 
Departamento Municipal de Educação; 

Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o desenvolvimento 
integral do aluno; 

Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante 
convocação de superiores; 

Observar e cumprir as determinações do Regimento Escolar e do Estatuto do 
Magistério; 

Elaborar e executar tarefas de avaliação de aprendizagem; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÕES:  
Escolaridade: {A} - Curso de magistério em nível médio e comprovação de habilitação. 
Complexidade/Iniciativa: Tarefas em geral padronizada, mas que requerem decisões 
que consiste em pequenas modificações de práticas estabelecidas que quase sempre 
se repetem. 
Esforço mental/visual: Situações novas, exigindo o desenvolvimento de habilidades 
para busca de soluções. 
Esforço físico: Exige razoável esforço físico, produzindo fadiga mínima no final da 
jornada de trabalho. Permanece em pé durante parte do tempo. 
Experiência: apenas a conclusão do curso específico. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLJX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  PROFESSOR P-ll 

DESCRIÇÃO:  

Ministrar aula a nível de 5' à 8 série do ensino fundamental; 

Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de 
recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação 
no âmbito da escola, para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e 
participação ativa na vida comunitária da escola; 

Cuidar, preparar e selecionar material didático- pedagógico; 
Ajudar na execução de programas de caráter cívico e cultural, visando integrar a escola 
à comunidade; 
Participar no desenvolvimento de atividades de assistência ao educando, no que 
concerne à saúde, higiene pessoal e coletivo, merenda escolar, etc...; 

Zelar pelo material didático- pedagógico à sua disposição; 
Ajudar no incentivo à matrícula, senso ou qualquer outra atividade afim; 
Promover e cuidar do bom nome da unidade escolar em que serve e no Sistema Escolar 
no todo; 

Promover a educação infantil, primeira etapa de educação básica, tendo como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 06 anos de idade em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social; 

Tratar da escrituração de diários e outros papéis de acordo com as normas do 
Departamento Municipal de Educação; 

Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o desenvolvimento 
integral do aluno; 

Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante 
convocação de superiores; 
Observar e cumprir as determinações do Regimento Escolar e do Estatuto do 
Magistério; 

Elaborar e executar tarefas de avaliação de aprendizagem; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES:  
Escolaridade: {B} - Licenciatura Curta; {C} - Licenciatura Plena; {D} - Especialização 
(pós graduação); {E} - Mestre/Doutor II Todos com comprovação de habilitação. 
Complexidade/Iniciativa: Situações novas, exigindo o desenvolvimento de habilidades 
para busca de soluções. 
Esforço mental/visual: Situações novas, exigindo o desenvolvimento de habilidades 
para busca de soluções. 
Esforço físico: Exige razoável esforço físico, produzindo fadiga mínima no final da 
jornada de trabalho. Permanece em pé grande parte do tempo. 
Experiência: nenhuma 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05 - CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  RECEPCIONISTA 

DESCRIÇÃO:  

Recepcionar o público, prestando informações e agendando atendimento do Gabinete, 
Secretarias e Setores da Administração; 

Receber e efetuar ligações telefônicas locais, nacionais e internacionais, com cortesia e 
eficiência, efetivando a comunicação na Prefeitura; 

Providenciar mudança e instalações internas dos ramais, de acordo com a determinação 
da sua chefia, acionando Telemar, atendendo desta maneira a pedidos dos usuários da 
Prefeitura; 

Registrar o nome do usuário, número do telefone, horário e o local das ligações 
interurbanas e internacionais, em formulários apropriados, para permitir a cobrança e o 
controle dos mesmos; 

Operar máquinas de duplicação de documentos, como fotorreve lado ra s, xerox e 
mimeógrafo. 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES:  

Escolaridade: 1° grau ensino fundamental 
Complexidade! Iniciativa: Tarefas rotineiras executadas sob orientação constante do 
supervisor, o ocupante do cargo decide sobre alternativa de fácil escolha, nas raras 
oportunidades de ação independente. 
Esforço mental! visual: Exige atenção e dedicação; 
Esforço físico: E exigido um médio esforço mental e/ou visual. 
Experiência : até 01 ano. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  VIGIA 

DESCRIÇÃO:  

Efetuar inspeções periódicas no patrimônio da Prefeitura, observando irregularidades e 
tomando medidas corretivas quando necessário; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: Alfabetizado; 
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou 
com instruções completamente detalhadas. 
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas. 
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas; 
Experiência: Até 01 ano. 

0 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO 

TÍTULO:  ZELADOR DO CEMITÉRIO 

DESCRIÇÃO:  

Cuidar da limpeza e manutenção do cemitério Municipal; 

Abrir e fechar covas; 

Conservar os jardins do Município, preparando a terra, fazendo canteiros, plantando 
sementes e mudas e procedendo a limpeza dos mesmos, para mantê-los em bom 
estado de conservação 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: Alfabetizado; 
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou 
com instruções completamente detalhadas. 
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas. 
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas; 
Experiência: Até 01 ano. 

Somos História e Progresso xxxv11 
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\1r 

ANEXO 111 
DESCRICÃO DOS CARGOS 

COMISSIONADOS  

DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONÁDO 

TÍTULO:  ASSESSOR JURíDICO 

DESCRIÇÃO:  

Representar o Município, ativa e passivamente, perante os órgãos do Poder 

Judiciário ou em outra situação, quando designado; 

Redigir ou elaborar documentos jurídicos, convênios, contratos, acordos, dando 
informações sobre questões de natureza jurídica; 

Emitir pareceres jurídicos; 

Inteirar-se com os demais advogados contratados pelo Poder Público Municipal na 
defesa das causas de interesse do Município. 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÃO:  

Escolaridade: curso superior em Direito 
Registro na OAB. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 	
k 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05 - CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONÁDO 

TÍTULO:  CHEFE DE GABINETE 

DESCRIÇÃO:  

Assessorar o Prefeito Municipal no exame de assuntos políticos; 

Coordenar toda a programação de audiências, solenidades, conferências e outras 
atividades de expressão política do Município; 

Atender as autoridades e ao público em geral; 

Representar o Prefeito Municipal em reuniões ou solenidades quando for designado; 

Preparar todo o expediente de gabinete a ser despachado pelo Prefeito Municipal; 

Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÃO:  

Escolaridade: 20  grau completo 

e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLJX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05 - CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONÁDO 

TÍTULO:  DEFENSOR PÚBLICO 

DESCRIÇÃO:  

Representar os Munícipes, pobres, ativa e passivamente, perante os órgãos do Poder 
Judiciário, quando for indicado ou nomeado para defesa dos direitos e interesses dos 
mesmos; 

Inteirar-se com os demais advogados nomeados ou contratados pelo Poder Público 
Municipal na defesa das causas de interesse do Município. 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÃO:  

Escolaridade: curso superior em Direito 
Registro na OAB. 

(6/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONÁDO 

TÍTULO:  DIRETOR ESCOLAR 

DESCRIÇÃO:  

Planejar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como a elaboração de 
currículo e calendário escolar e outros afins e a organização das atividades 
administrativas, analisando a situação da escola e as necessidades do ensino e 
solicitando a cooperação do conselho de professores, para assegurar bons índices de 
rendimento escolar; 

Analisar o plano de organização das atividades dos professores, como distribuição de 
turnos, horas-aula, disciplinas e turmas sob a responsabilidade de cada professor, 
examinando em todas as suas implicações, para verificar a adequação do mesmo às 
necessidades do ensino; 

Coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando a admissão de alunos, 
previsão de materiais e equipamentos e providenciando alimento e transportes para os 
alunos, a fim de assegurar a regularidade no funcionamento da entidade que dirige; 

Estabelecer o regulamento da escola, traçando normas de disciplina, higiene e 
comportamento, para propiciar ambiente adequado à formação física, mental, intelectual 
e espiritual dos alunos; 

Atualizar-se no tocante à legislação oficial vigente, consultando códigos, editais e 
estatutos referentes ao ensino, para dirigir a escola segundo os padrões exigidos; 

Comunicar às autoridades de ensino ou à diretoria geral da entidade educacional os 
trabalhos pedagógico-administrativos da escola, enviando relatórios e outros informes 
ou prestando pessoalmente os esclarecimentos solicitados, para possibilitar-lhes o 
controle do processo administrativo. 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES: 

Escolaridade: 
Diretor de Escola de 1  grau ou Pré-Escolar: - curso de magistério. 
Diretor de Escola de 10, 20  grau ou mista: - nível superior em pedagogia. 

Somos U História i 
	 XLI 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONÁDO 

TÍTULO:  MÉDICO 

DESCRIÇÃO:  

Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e 
encaminhá-lo ao especialista; 

Analisar e interpretar resultados de exames de raio X, bioquímico, hematológico e 
outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 

Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim 
como, cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente; 

Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, 
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada,- dequada; 

Emitir Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender a 
determinações legais; 

Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 

ESCOLARIDADE: Nível superior medicina com registro no órgão competente. 
Complexidade/Iniciativa: Desenvolve novas rotinas, técnicas ou estratégias para 
solução de problemas complexos. 
Esforço físico: Esforço mínimo, permanecendo sentado, grande parte do tempo. 
Esforço mental visual: E exigido alto grau de esforço mental e/ou visual de forma 
repetitiva. 
Experiência: Até 1 ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLJX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONÁDO 

TÍTULO:  ODONTÓLOGO 

DESCRIÇÃO:  

Restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios clínicos, para manter a vitalidade 
pulpar; 

Realizar procedimentos cirúrgicos, efetuando remoções parciais ou totais do tecido 
pulpar, para conservar o dente; 

Executar tratamento dos tecidos periapiciais, fazendo cirurgia ou curetagem, para 
proteger a saúde bucal; 

Fazer tratamento biomecânico na luz dos condutos radiculares, empregando 
instrumentos especiais e medicamentos, para eliminar os germes causadores de 
processo infeccioso periapicai; 
Infiltrar medicamentos anti-sépticos, antinflamatórios, antibióticos e detergentes no 
interior dos condutos infectados, utilizando instrumental próprio, para eliminar o 
processo infeccioso; 

Executar vedamento dos condutos radiculares, servindo-se de material obturante, para 
estabelecer a função dos mesmos. 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade: Nível superior em Odontologia, com registro no órgão competente. 
Complexidade/Iniciativa: Desenvolve novas rotinas, técnicas ou estratégias para 
solução de problemas complexos. 
Esforço físico: Esforço mínimo, permanecendo sentado, grande parte do tempo. 
Esforço mental visual: E exigido alto grau de esforço mental e/ou visual de forma 
repetitiva. 
Experiência: Até 1 ano. 

Somos  U História .e Progressoi 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONÁDO 

TÍTULO:  SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DESCRIÇÃO:  

Delimitar os campos de ação da unidade de ação sob sua direção, determinando 
objetivos em consonância com a política governamental e as diretrizes do poder 
decisório superior, para possibilitar o desempenho correto das funções pertinentes da 
unidade que dirige; 

Estabelecer as normas de serviço e os procedimentos de ação, examinando e 
determinando as rotinas de trabalho e as formas de execução, para obter a melhor 
produtividade dos recursos disponíveis; 

Promover a articulação dos diversos órgãos com os setores interessados, baseando-se 
em informações, programas de trabalho, pareceres e reuniões conjuntas, para integrá-
los e obter o maior rendimento das atividades da administração pública; 

Fazer cumprir decisões tomadas em assuntos de sua competência legal ou regimental, 
baixando instruções de serviço, expedindo ordens e controlando o cumprimento das 
mesmas, para possibilitar a plena realização dos objetivos previstos; 

Propor às autoridades soluções para assuntos que escapam à sua área de 
competência, elaborando pareceres, formulando consultas e apresentando sugestões, a 
fim de contribuir para a resolução de questões dependentes de deliberação superior; 

Autorizar a aquisição de materiais de consumo e a execução de serviços de 
conservação de equipamentos e instalações, baseando-se em recursos orçamentários 
previstos, para assegurar o funcionamento eficiente do órgão; 

Submeter à aprovação superior os 	pedidos de aquisição 	de equipamentos, 
relacionando o material e justificando a necessidade de sua aquisição, para possibilitar 
a observância das normas de licitação vigentes na administração pública; 

Elaborar relatórios, expondo o andamento dos trabalhos e apresentando sugestões, se 
for o caso, para informar as autoridades competentes sobre os assuntos que dizem 
respeito à unidade sob sua responsabilidade. 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 

ESPECIFICAÇÃO:  
Escolaridade: 2° grau completo 

SECRETARIAS: 
de Administração e Finanças; 
de Educação, Cultura e Desportos; 
de Saúde e Ação Social; 
de Obras e Transporte; 
de Agricultura e Meio Ambiente 

Somos História e Progresso XLIV 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLJX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

ANEXO IV 
DESCRICÃO DAS FUNÇÕES 

GRATIFICADAS  
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA 

TÍTULO: CHEFE DE SETOR 

DESCRIÇÃO:  

Analisar o funcionamento das diversas rotinas, observando o desenvolvimento e 
efetuando estudos e ponderações a respeitos, para propor medidas de simplificação e 
melhoria dos trabalhos; 
Distribuir o serviço, fornecendo informações e implantando as rotinas de trabalho, para 
assegurar e orientar a sua execução; 
Organizar as escalas de trabalho, de férias e folgas dos funcionários, orientando-se 
pelas regulamentações pertinentes e por decisões superiores, para atender às 
determinações legais sobre a matéria; 
Informar papéis e processos, instituindo sobre o andamento dos mesmos, para dar 
encaminhamento aos assuntos tratados; 
Encaminhar pedidos de saídas antecipadas, licenças e afastamentos de seus 
subordinados, opinando, quando couber, sobre os méritos do servidor em causa, 
propondo sanções disciplinares ou recompensas e indicando o possível substituto nos 
casos de impedimento, para evitar e interrupções de trabalho ou anomalias prejudiciais 
ao rendimento da unidade; 
Requisitar o pessoal e o material necessários ao desempenho dos trabalhos da unidade, 
preenchendo formulários e enviando-os à ação especializada, para assegurar o bom 
andamento dos serviços sob sua responsabilidade; 
Treinar o pessoal por quem responde, orientando-o e fazendo demonstrações das 
operações e tarefas a serem executadas, para obter o rendimento desejado na 
execução dos trabalhos; 
Fazer cumprir as normas e ordens de serviço, organizando, distribuindo os trabalhos a 
serem executados, para assegurar a produtividade da unidade; 
Relatar o andamento dos trabalhos, apresentando periodicamente relatórios e 
justificativas, para informar sobre a execução das atividades que lhe competem; 
Zelar pelo cumprimento dos regulamentos, ordens e instruções de serviço, aplicando as 
medidas e providências cabíveis, para assegurar a consecução dos objetivos visados; 
Avaliar a produção tanto no aspecto qualitativo quanto no quantitativo, considerando a 
eficiência de cada servidor e os recursos materiais disponíveis, para concluir a respeito 
e determinar novas medidas, se necessário; 
Zelar pelo material de serviço, solicitando as providências necessárias à sua 
conservação ou substituição e estabelecendo responsabilidade pelos prejuízos, para 
conservá-lo em perfeitas condições de uso; 
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.. 
FUNÇOES: 
Chefe do Setor de Arrecadação; 
Chefe do Setor Contábil; 
Chefe do Setor de Obras; 
Chefe do Setor Pessoal; 
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755,2J 777,92 691,17 711,91 733,26 

   

   

928,87 956,74 985,44 1.015,00 1.045,46 

NI A 

136,001 	140,08 144,28 148,61 153,07 157,66 162,39 167,26 172,28 177,45 

II 182,77 188,25 193,90 199,72 205,71 211,88 218,24 224,79 231,53 238,48 

III 245,63 253,00 260,59 268,41 276,46 284,75 293,30 302,10 311,16 320,49 

V 	443,64 456,95 470,65 484,77 499,32 

V1 1 	596,21 614,10 632,52 651,50 671,04 

VII 801,25 825,29 850,05 875,55 901,82 

VIII 1.076,82 1.109,12 1.142,40 1.176,67 1.211,98 

IX 1.447,15 1.490,57 1.535,28 1.581,34 1.628,78 

X 1.944,85 2.003,19 2.063,29 2.125,19 2.188,95 
-- 

514,30 529,72 545,62 561.98 578,85 

1.248,33 1.285,78 1.324,35 1.364,08 1.405,00 

1.677,65 1.727,97 1.779,81 1.833,21 1.888,20 

1 2.254,61 2.322,25 2.391,92 2.463,68 2.537,59 
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ANEXO V 

TABELA DE VENCIMENTOS 
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PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05 - CENTRO - CEP 35275-000 

FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

ANEXO VI 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

SERVIDOR: 
CARGO: 
NOME/CARGO DO CHEFE IMEDIATO: 

1. CONHECIMENTO DO TRABALHO: Nível de conhecimento das técnicas, 

o métodos e procedimentos relacionados com a execução de suas atribuições. 

Comentário do avaliador: 

2. INICIATIVA Capacidade de agir independentemente dos outros: de contribuir 
com novas idéias e de resolver problemas novos; de apresentar novos meios de 
racionalização do trabalho. 

{ 	} Insatisfatório { } Bom 
{ 	} Regular { } Ótimo 

Comentário do avaliador: 

  

   

    

    

    

3. PONTUALIDADE E RESPONSABILIDADE: Capacidade de executar bem e 
no tempo certo todas as tarefas, nunca faltar ao trabalho e de sempre cumprir o 
horário de trabalho estabelecido. 

{ 	} Insatisfatório { } Bom 
{ 	} Regular { } Ótimo 

Comentário do avaliador: 

Somos História e Progresso 
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4. APLICAÇÃO: Sempre interessado em aperfeiçoar-se. Procura sempre pelas 
tarefas a serem cumpridas. 

{ 	} Insatisfatório { } Bom 
{ 	} Regular { } Ótimo 

Comentário do avaliador: 

5. QUALIDADE DO TRABALHO: Precisão, ausência de erros na execução das 
tarefas. 

{ 	} Insatisfatório { } Bom 
{ 	} Regular { } Ótimo 

Comentário do avaliador: 

6. PRODUTIVIDADE: Preocupa-se com um bom rendimento e um alto nível de 
produtividade, apresentado individualmente ou em grupo. 

{ 	} Insatisfatório { } Bom 
{ 	} Regular { } Ótimo 

o Comentário do avaliador: 	  

7. ESPíRITO DE EQUIPE: Coopera com os colegas e está integrado ao trabalho: 

{ 	} Insatisfatório { } Bom 
{ 	} Regular { } Ótimo 

Comentário do avaliador: 

o 
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8. DISCIPLINA: Obedece às determinações da chefia imediata e trata com 
educação e respeito seus colegas de trabalho. 

{ } Insatisfatório 	 { } Bom 
{ } Regular 	 { } Ótimo 

Comentário do avaliador: 

PONTUAÇÃO DOS CONCEITOS:  

Insatisfatório: 00; Regular: 03, Bom: 06, Ótimo: iQi 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 

Pontos Obtidos: 	- Percentual: { 	} Aprovado - { } Reprovado % 

Data:  

Assinatura do Avaliador 

Assinatura do Servidor 

HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO:  

COM BASE NO RESULTADO APRESENTADO, HOMOLOGO A 

PRESENTE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 

SERVIDOR; 

São Felix de Minas, 	/ 	 / 	 

PREFEITO MUNICIPAL 

XLIX 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC 01.613.121/0001-71 

PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05 - CENTRO - CEP 35275-000 
FONES: Oxx(33) 246-9041 / 246-9066 

CRITÉRIOS 

A PONTUAÇÃO DOS CONCEITOS É A SEGUINTE: 

INSATISFATÓRIO 00 PONTOS 

REGULAR 03 PONTOS 

BOM 06 PONTOS 

ÓTIMO 10 PONTOS 

O SERVIDOR TERÁ DE OBTER, NO MÍNIMO, 70% (SETENTA POR CENTO) 
DOS PONTOS PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO SALARIAL. 
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