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SANCIONADO
EM 05/04/2016

LEI MUNICIPAL N° 272/2016
DE 05 DE ABRIL DE 2016.
Dispõe sobre a reestruturação
do
Plano
de
Cargos,
Carreira
e
Remuneração
dos Servidores
do
Município
de
Cícero
Dantas,
subunidade federativa do Estado da
Bahia e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS, ESTADO DA BAHIA, NO USO
DE SUAS ATRIBUiÇÕES
LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DIRETRIZES GERAIS
Art. 1 Fica instituído
o Plano de Cargos, Carreira
e Remuneração
(PCCR) dos servidores
públicos da Prefeitura
Municipal de Cícero Daritas com a
finalidade de organizar os cargos públicos da Administração
direta, autárquica
e
fundacional
do Município em carreiras
funcionais,
tendo como fundamcn tos, a
valorização
da função
pública,
a profissiorializaçào
e o aperfeiçoamento
do
servidor,
bem como a melhoria
dos níveis de eficiência
do serviço público
municipal.
0

Parágrafo único. Os quadros
órgãos da Educação,

e da Saúde

de cargos e servidores do Magistério,
municipais
serào regidos por leis específicas.

dos

Art. 2° Integram o presente PCCR os seguintes quadros:
I - quadro de cargos de provimento efetivo;
11- quadro de cargos de provimento em comissào;
Art. 3° Cargo efetivo é aquele para cujo provimento
prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas

originário
e títulos.

é exigida
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Art. 4° Os cargos efetivos, quanto à sua natureza,
são instituídos,
extintos
e terão nomenclaturas
modificadas
de acordo com a identidade
de
atribuições
dos novos cargos, sendo agrupados
conforme o anexo IV da presente
lei, em decorrência
do seguinte escalonamento
por nível dc instrução:
I - cargo de nível fundamental
incompleto
- é aquele
para cujo
provimento
é exigida escolaridade
de ensino fundamental
incompleto,
48 série
completa.
II - cargo de nível fundamental
- é aquele para cujo provimento
é
exigida escolaridade
de ensino fundamental
completo.
1I1 - cargo de nível médio - é aquele para cujo provimento
é exigida
habilitação
profissional
em curso legalmente classificado como de ensino médio.
IV - cargo de nível técnico - é aquele para cujo provimento
c exigida
habilitação
profissional
em curso legalmente classificado como técnico.
V - cargo de nível superior - é aquele para cujo provimento
é exigida
habilitação
profissional
em curso
legalmente
classificado
como de ensino
superior.
Art. 5° Cargo em comissão é aquele que, em virtude de lei, depende da
confiança
pessoal
para
seu provimento
e se destina
ao atendimento
das
atividades
de natureza
especial,
direção, chefia e assessoramento
superiores,
cujas vagas e funções encontram-se
previstos no anexo 11.
§ 1 Os cargos em comissão são de livre provimento
e exoneração.
por
decreto do Chefe do Poder Executivo, com observância
aos requisitos
e Iorrnacào
profissional exigidos para o cargo.
§ 2° Dos cargos
em comissão,
20% (vinte por cento) deverão
obrigatoriamente
ser providos por servidores municipais
efetivos.
§ 3° Quando o ocupante
de cargo em comissão for servidor efetivo, ele
poderá optar pelo vencimento
do cargo que ocupa, acrescido de função gratificada
de '15% (quinze por cento) do valor do vencimento
do cargo em comissão para o
qual foi designado.
§ 4° Aqueles ocupantes
de cargo em comissão de tiverem atingido a
estabilidade
econômica terá mantido o vencimento.
0

CAPÍTULO 11
QUADRO DE PROVIMENTO

EFETIVO

Art. 6° Os cargos de provimento
efetivo discriminados
no anexo I
classificam-se
de acordo com o nível de ensino. cujo número de vagas c nco n t rase no anexo VI e constitui-se
dos seguintes Grupos Ocupacionais:
I - Grupo Auxiliar Operacional,
constituído
pela categoria funcional
especificada
na forma a seguir:
Classe G 1 - escolaridade
de ensino fundamental,
48 série completa:
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Auxiliar de Serviços
Gari
Merendeira/ cozinheira
Vigilante
Pedreiro
Parágrafo único - o salário base dos servidores agrupados
do Art. 6° receberão suas correções pelo INPC, não podendo
ao mínimo vigente.
11

especificada

Grupo Assistente,
constituído
pela
na forma a seguir:
Classe G3 - escolaridade
ensino médio completo.

Agente Fiscal de Tributos I
Agente Fiscal de Tributos II
Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Agente de Apoio a Educação
Eletricista
Guarda Municipal
Motorista
Operador de Equipamentos
Pesados
Técnico Agrícola
Técnico Contábil
Técnico em Arquivo
111
Grupo Especialista,
constituído
especificada a seguir:
Classe G 4 - Ensino Superior Completo:
Assistente Social
Engenheiro Civil
Nutricionista
Psicólogo

pela

no inciso I
ser inferior

categoria

funcional

categoria

funcional

§ 1°. O servidor que não possuir habilitação
exigida para a classe na
nova carreira,
permanecerá
no nível atingido
no cnquadrarnento,
apenas
progredindo quando atender os requisitos de escolaridade
previstos nesta lei.
§ 2° O servidor que tiver sua lotação modificada por in teresse do
Poder Executivo firmado por PORTARIA com o consentimento
do servidor após o
lapso temporal de 08 anos passará
ater adquirido
direito a permanecer na
lotação,
vedada
a revogação
da portaria e a transferência
sem o
consentimento
do servidor.
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concurso

Art. 7° É vedada
público.

a passagem

do servidor

de um cargo para outro

sem

CAPÍTULO 111
DA ESTRUTURA BÁSICA DA CARREIRA
Art. 8° O ingresso para os cargos de provimenlo
efetivo far-se-á na
referência
inicial da categoria
funcional,
mediante
habilitação
em concurso
público de provas ou de provas e títulos.

PROGRESSÃO

SEÇÃO I
POR TEMPO DE EXERCíCIO

NO CARGO

Art. 9. A progressão
por tempo de exercício no cargo dar-se-á de forma
vertical, automaticamente,
obedecendo
ao interstício de 03 (anos) anos de efetivo
exercício, acrescido de 5% (cinco por cento) na tabela, até o limite do último nível
de vencimento,
garantindo
a progressão
para o nível imediatamente
superior ao
que estiver posicionado o servidor.

PROGRESSÃO

SEÇÃO 11
POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art.
10. A progressão
por qualificação
profissional
poderá
ser
conquistada
pelo servidor, após três anos de efetivo exercício no cargo, no nível
de vencimento
correspondente
ao valor imediatamente
superior
ao valor
percebido, na classe imediatamente
superior, dentro do mesmo cargo, conforme
as regras a seguir:
§ 1° Para progressão
ao Grupo de Especialista
() servidor deverá
possuir
ou completar
cursos
de qualificação
com um mínimo de 360 horas
exigidos para as classes imediatamente
superiores.
§ 2° Após ter sido assegurada
a vantagem por qualificação
profissional,
manter-se-a
inalterada
a retribuição
pecuriiar ia advind a cio inicial de cada classe
a que faz jus o servidor,
sendo considerada
direito pessoal, e para tanto ser
complementado
a cada
avanço
adicional,
de acordo
com
os critérios
estabelecidos.
§ 3° A qualificação
de que trata este artigo deverá ser alcancada
em
área correlata
ao exercício do cargo do servidor,
conforme
critérios
a serem
definidos em regulamento.
§ 4° A promoção/progressão
por qualificação
profissional
poderá ser
requerida
pelo servidor efetivo em qualquer
época e vigorará a contar do mês
subseqüente
àquele em que o interessado
apresentar
o documento
pertinente
a
sua habilitação.
§ 5° O percentual
a promoção por qualificação
será de 15%) sobre ()
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11e 111.

CAPÍTULO IV
DO ENQUADRAMENTO
NA CARREIRA
Art. 11. Todos os servidores,
cujo ingresso
no serviço
público
municipal tenha sido por meio de concurso,
poderão ser enquadrados
nas classes
integrantes
do quadro permanente,
desde que, concomitantemente:
I - estejam lotados e em exercício regular nos órgãos ou en tidades do
Município na data em que esta lei entrar em vigor;
II
as
atribuições
cfet ivarncn tc cxcrcidu s sejam
igua»,
ou
assemelhadas
às previstas nas especificações
de classes.
Art.12. O enquadramento
dos servidores
do quadro
de provimento
0
efetivo dar-se-a na referência que atingir, considerando-se
o 1 biênio, obedecida
a seguinte regra:
I - Os

servidores
concursados
que assumiram
seus cargos após a
promulgação
da Emenda
Constitucional
n" 19 de 04 de junho
de 1998, serão
enquadrados
após o estágio probatório de 03 (três) anos.
§ 1° Os servidores
que não possuírem
afastamentos
decorren tcs de
licença
sem
vencimentos
para
tratar
de
interesse
particulares
ou
de
acompanhamento
de cõnjuge
terão os períodos
aquisitivos
considerados
na
integralidade,
desde que respeitada
a escolaridade
exigida para os cargos.
§ 2° No processo de enquadramento
observar-se-é
a correlação existernrentre o cargo ocupado em data anterior à vig('llcia desta Lei e o cargo do plano.
§ 3° Por ocasião
do enquadrarncnto,
o setor competente
da Secretaria
Municipal responsável
pela gestão de pessoas publicará a relação nominal, cabendo
recurso no prazo de noventa dias, após a ciência do servidor através do recebimento
do contracheque.
§ 4° O servidor que não possuir
habilitação
cxigida para a classe na
nova carreira
permanecera
no nível atingido
no c nquadrarnc nto, apenas
progredindo quando atender os requisitos de escolaridade
previstos nesta lei.
Art. 13. A gestão do plano de carreiras
ele que trata esta lei é de
responsabilidade
da Secretaria
Municipal
competente
pela gestão de pessoal,
cabendo-lhe:
I
fixar
as
diretrizes
operacionais
para
implementação
dos
mecanismos
de enquadramenlo
dos servidores;
II - promover o enquadramento
regular c sistemático
dos servidores no
plano instituído por esta Lei;
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rrr - implementar a sistemática de avaliaçáo de dcsemprnho,
incluindo
o detalhamento
dos procedimentos
previstos nesta Lei;
IV - manter atualizadas
as cspecificacóe s de classes; e
V - submeter
ao Prefeito Municipal os demais atos formais necessários
implantação
e administração
desta Lei.
à

Art. 14. Será constituída
Comissão
de Enquadramento
coordenada
pela Secretaria
Municipal responsável
pela gestão de pessoal de forma paritaria
entre poder público e servidores municipais.

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo
atribuições

e normas

de funcionamento

da referida

Municipal
Comissão.

decretará

as

Art. 15. As diferenças
de vencimentos
verificados em decorrência
ela
proposta de enquadramento
serão pagas como vant agcrn pessoal nominalme-nte
idenlificada,
até o limite dos valores
percebidos,
riáo consideradas
serviço
extraordinário
ou outras vantagens
ocasionais.
§ 10 A vantagem
pessoal
de que trata este artigo,
permanecerá
inalterada,
nem serão
acrescidos
percentualmente
quaisquer
aumentos
de
vencimentos
concedidos
pelo Município.
§ 20 A vantagem
pessoal extingüir-se-á
quando a sua soma com o
valor financeiro da classe for igualou
superior ao valor ela referência da classe elo
servidor.
Art. 16. O servidor que discordar do enquadramento
suas razões à Comissão de Enquadramento
para análise.

poderá

submeter

Parágrafo único. Passados
90 (noventa) dias da divulgação
de cada
relação de enquadramento
de que trata o § 4°, elo arligo 13, sem que haja
manifestação
do servidor,
a Secretaria
Municipal
responsável
pela gestão
ele
pessoal
submeterá
ao Chefe
do Poder
Executivo
Municipal
propo st a ele
enquadramento
definitivo do servidor.
CAPÍTULO V
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO
Art. 17. A implantação
do plano de que trata esta lei, Iar-se-á
em
conformidade
com o que se segue:
I - enquadramento
de todos os servidores de acordo com o tempo de
serviço até a vigência desta lei;
II - enquadramento
de todos
os servidores
de acordo
com a
qualificação profissional
até a vigência desta lei;
111 - enquadramento
de todos os servidores
de acordo com o mérito
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até a vigência

desta lei.
Parágrafo único. Os servidores terão progressão
das qualificações,
habilitações
e curnpri mcrito
nesta lei.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES

Art. 18. São partes

na carreira funcional
de tempo de serviço

FINAIS E TRANSITÓRIAS

integrantes

desta

lei os profissionais

listado

no

Anexo I.

Art. 19. Será atribuída
aos servidores gratificação
de 20% (vinte por
cento) quando o município
não fornecer transporte,
sobre o vencimenLo base
quando
se deslocarem
para a área
rural
onde exercem
suas
atividades,
proporcionalmente
a carga horária trabalhada,
a qual não será incorporada
aos
vencimentos
do servidor.
Art. 20. Além do vencimento e das vantagens já previstas em lei, as
gratificações
e adicionais
seguirão
os mesmos
princípios
do Regime .Jur idico
Único dos Servidores Municipais do Município de Cícero Da nt.a s.

Art. 21. Os efeitos
que couber,

financeiros
resultantes
desta
do Município de Cícero DanLas.

aos inativos

Art. 22. As despesas
das dotações

com a execução
próprias.

orçamentárias

da presente

Art. 23. Fica revogada
de: 2008,
contrário

bem

como

Art. 24 Servidores

do Município

suas

a Lei n° 063/2008
respectivas
alterações

No que

coube

aplicar-se-a

Lei estendem-se,

Lei correrão

e 064/2008,
e demais

o

Regimento

à

no

conta

de 16 de julho
disposições
em

Jurídico

cios

Lei 001/2008.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cícero Dantas em 05 de abril de
2016.

HELANIO CALAZANS OLIVEIRA.

Prefeito Municipal
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ANEXO I

v-

Assistente Social - Atribuições e descrições de cargos:

Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar programas
de trabalho referentes ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e
executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes a hospitais
acompanhando

o tratamento

e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares;

planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias; fazer
triagem dos casos apresentados

para o estudo, prestando

orientação

com vistas à

solução adequada ao problema, estudar os antecedentes da família; orientar a seleção
sócio-econõmica

para a concessão de benefícios; fazer levantamentos sócio-econômicos

para a concessão; selecionar candidato a amparo pelo serviço de assistência a velhice, a
infância

abandonada,

planejamento

habitacional,

trabalho; supervisionar
creches,

etc.

centros

assessoramento;

fazer

levantamentos

nas comunidades;

sócio-econômicos

cuidados

participar

no

diurnos

vistas

a

pesquisar problemas relacionados com o

e manter registros dos casos investigados;

de

com

de

oportunidades

desenvolvimento

de

pesquisas

prestar serviços em
e

sociais;

prestar

médico-sociais

e

interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizarse por equipes auxiliares

necessárias

a execução

de atividades

próprias do cargo;

executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

Requisito para provimento
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Nível Superior Completo - Registro no Conselho de Classe Especifico
c) Carga Horária: 20 h semanais

VI - Nutricionista - Atribuições e descrições de cargos:
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programas

de

nutrição

e de

alimentação

em

do Município; planejar serviços ou programas de nutrição nos campos

hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e
elaborar dietas; controlar

a estocagem,

preparação,

conservação

alimentos, a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade
dos regimes alimentares;
orientação

dietética

planejar e ministrar cursos de educação

por ocasião

auxiliares necessárias

da alta hospitalar;

e distribuição

dos

e economicidade
alimentar; prestar

responsabilizar-se

por equipes

à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas

afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

Requisito para provimento:
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Nível Superior Completo - Registro no Conselho de Classe Especifico
c) Carga Horária: 20 h semanais

x-

Psicólogo - Atribuições e descrições de cargos:

Serviços

de psicologia

readaptação,
cargos

avaliação

e funções

necessários

em geral;

ao

comportamentos,

realizar psicodiagnósticos

das condições

sob o ponto
desempenho
moral

pessoais do servidor; proceder à análise dos

de vista psicológico,
dos

motivação,

mesmos:
tipos

produtividade, assessor o treinamento

para fins de ingresso,

estabelecendo

efetuar

de liderança;

pesquisas
averiguar

os requisitos
sobre

atitudes,

causas

de baixa

em relações humanas; fazer psicoterapia breve,

ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento

clínico, para tratamento dos casos;

fazer exames de seleção em crianças, para fins de bolsas de estudos, empregar técnicas
como testes de inteligência
crianças excepcionais,

e personalidade,

observações

de conduta,

etc. atender

com problema de deficiência mental e sensorial ou portadora de

desajustes familiares ou escolares, encaminhando-se

para escolas ou classes especiais;

formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas e
educacionais;

apresentar

o caso estudado e interpretado

realizar pesquisas psicopedagógicas:

à discussão em seminário;

confeccionar e selecionar o
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material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar
relatórios de trabalhos desenvolvidos;

redigir a interpretação final após o debate

e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades psicológicas,
escolares, sociais e profissionais do indivíduo; manter atualizado o prontuário de
cada caso estudado, fazendo os necessários registros; manter-se atualizado nos
processos e técnicas utilizadas pela Psicologia: executar afins.

Requisito para provimento
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Nível Superior Completo - Registro no Conselho de Classe Especifico
c) Carga Horária: 20 h semanais

I - Auxiliar de Serviços Gerais - Atribuições e descrições de cargos:

Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção ou arrumação de
móveis e utensílios; auxiliar na cozinha preparando almoço e merenda, Fazer o sei-viço
de faxina

em geral,

equipamentos;

limpar

remover

o pó de móveis,

escadas,

pisos,

paredes,

passadeiras,

tetos,

tapetes

portas, janelas

e utensílios;

e

arrumar

banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar
assoalhos,

lavar e passar vestuários

depósitos colocando-os

e roupas de cama e mesa; coletar o lixo nos

nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas;

varrer pátios; fazer café e, eventualmente,

servi-Io; fechar portas, janelas e vias de

acesso; eventualmente, operar elevadores; executar tarefas afins.

Requisito para provimento:
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
c) Carga Horária: 40 h semanais

11 - Merendeira - Atribuições e descrições de cargos
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Planejar

e confeccionar

o almoço

e a merenda

escolar;

efetuar

os serviços

de

planejamento, providenciar os gêneros necessários, auxiliar ao corpo docente nas suas
atribuições, bem como auxiliar na conservação e limpeza do local onde estiver lotado e
no controle do corpo discente nas horas de recreação ou trânsito à escola.

Requisito para provimento
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
c) Carga Horária: 40 h semanais

111- Gari

- Atribuições e descrições de cargos:

Realizar os trabalhos de conservação e limpeza de estradas e caminhos, capinar e roçar
terrenos, ruas e demais logradouros públicos;

realizar a limpeza e desentupimento

de

bueiros, sarjetas, valetas e canaletas; realizar a limpeza de rios e córregos; realizar a roça
nas margens
desobstruir
entulhos,

dos rios e nos acostamentos

estradas
realizar

preestabelecidos;

e caminhos.
serviços

Quebrar

relativos

a

das estradas;
pavimentos,

limpeza

escavar,

tapar buracos,

abrir e fechar

urbana,

obedecendo

vaiar, retirar
a

roteiros

realizar a varrição das ruas, avenidas, travessas e praças; realizar a

coleta de lixo, acondicionando-o

para o transporte

público ou nas lixeiras públicas;

realizar a capina de ruas, praças e demais logradouros públicos; realizar a limpeza de
logradouros públicos ao término de feiras, desfiles, exposições ou qualquer outro evento;
retirar cartazes ou faixas indevidamente

colocados em vias públicas, de acordo com as

instruções recebidas; realizar a limpeza de parques, jardins, lagos, coretos e monumentos
públicos; realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiro estabelecidos;
colocar o lixo coletado em lixões, carrinhos ou sacos plásticos, para posterior transporte;
colocar o lixo em caminhões e descarregá-Io nos lugares para tal destinados; zelar pela
conservação

dos utensílios

pública, recolhendo-os

e equipamentos

e mantendo-os

trabalho e executar outras tarefas afins

empregados

nos trabalhos

limpos; manter limpo e arrumado

de limpeza
o local de

ESTADO
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para provimento:

a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução:

Ensino Fundamental

Incompleto

c) Carga Horária: 40 h semanais

IV - Guarda Municipal - Atribuições

Proteger

os bens, serviços

atentem

contra os bens, instalações

e de portaria
órgãos

e entidades

urbanos,

município;
vistas

Proteger

vias

preservação

Requisito

públicas,

do patrimônio

em instalações

parques,

jardins,

voltadas

ecológico,

integradas

Prestar

prevenir

serviços

atos que

de vigilância

Atuar como força complementar
internas,

praças

dos

equipamentos

e áreas

de proteção

para o apoio, proteção

e valorização

cultural,

com outros municípios

de ações

Municipal.

municipais;

Municipal

o patrimônio

a implementação

Público

do Município;

ações comunitárias

Atuar, em parceria

de cargos:

do poder

e serviços

da Administração

Desenvolver

cidadão;

e instalações

e instalações

monumentos,

arnbiental;
do

nos prédios

e descrições

arquitetônico

e ambiental

e órgãos estaduais

e preventivas

do

e da união, com

para garantir

a proteção

e

público.

para provimento:

a) idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução:

Ensino Fundamental

Incompleto

c) Carga Horária: 40 h semanais

V - Vigilante - Atribuições

Zelar

pela

segurança

imóveis da Fundação.
imediata.
exigindo
vistoriar

Controlar

patrimonial
Relatar

e orientar

a necessária
rotineiramente

e descrições

de cargos:

do município

os fatos ocorridos,
a entrada

identificação
a parte externa

de

vigiar
durante

e salda
credenciais

da Fundação

e zelar

pelos

o período

de pessoas,
visadas

bens

de vigilância,
veículos

pelo

e o fechamento

órgão

móveis

e

à chefia

e matenais.
competente.

das dependências

ESTADO

DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL
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internas,

responsabilizando-se

estabelecidas.

pelo

DE CíCERO DANTAS
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Realizar vistorias e rondas sistemáticas

Fundação, prevenindo

- Bahia
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das

normas

de

segurança

em todas as dependências

da

situações que coloquem em risco a integridade do prédio. dos

equipamentos e a segurança dos servidores e usuários. Executar outras tarefas que se
incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.

Requisito para provimento:
a) Idade Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
c) Carga Horária: 40 h semanais

VI - Pedreiro - Atribuições e descrições de cargos

Executar trabalhos de alvenaria, concertos e outros materiais, guiando-se por esquemas
e orientações
construir,

básicas, utilizando processos e instrumentos

reformar

ou reparar prédios e obras similares:

informações necessárias

à

pertinentes
Fornecer

ao ofício para

dados e prestar

melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura;

Contribuir

para o cumprimento

vinculado;

Exercer

atribuições

das metas estabelecidas
que lhe forem

deferidas

pelo setor a que estiver
em normas,

regulamentos,

instruções e manuais de serviço: Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de
complexidade.

Requisito para provimento
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
c) Carga Horária: 40 h semanais

VII - Operador de Equipamentos pesados - Atribuições e descrições de cargos:

Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis: operar veículos
motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede

ESTADO

DA BAHIA

PREFEITURA
Praça

MUNICIPAL

Cícero Gonçalves

DE CíCERO

DANTAS

de Souza, s/n", Cícero Dantas

- Bahia

L. .. P..J: 13.808.613/0001-00

de esgoto, retroescavadeira,
outros;

abrir

valetas

carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e

e cortar

taludes;

proceder

escavações,

transporte

de terra,

compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e
discar terras, obedecendo

as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação

máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento;

das

ajustar as correias transportadoras

a

pilha pulmão do conjunto de britagem; executar tarefas afins.

Requisito para provimento:
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
c) Carga Horária: 40 h semanais

VIII - Motorista - Atribuições e descrições de cargos

Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral; conduzir veículos
automotores

destinados

ao transporte

de passageiros

e cargas; recolher o veículo a

garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando
defeito

porventura

funcionamento;

existente;

manter

os

veículos

em

perfeitas

qualquer

condições

de

fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe

for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência
lhe for confiada; promover o abastecimento

de combustíveis,

ou de carga que

água e óleo; verificar o

funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de
direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível
da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; executar tarefas afins.

Requisito para provimento:
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
c) Carga Horária: 40 h semanais

ESTADO

DA BAHIA

PREFEITURA

MUNICIPAL

Praça Cícero Gonçalves

C.N.P.J:

IX - Fiscal de Obras - Atribuições

Executar

atividades

no que

se refere

relacionadas

acompanhar

a execução

revestimento

final;

Fiscalizar

assentamento

de

especiais

de pequeno

porte;

serviços;

observando
Fiscalizar

logradouros
Fiscalizar

a escavação
irregulares;
demais

de

Elaborar

termo

providências,

caso de persistência

até

as

de irregularidades,

pra efeito de pagamento;

à melhoria

da

atribuições
serviço;

Requisito

dos

e o cumprimento

que lhe forem

Executar

deferidas

outras tarefas

e demais

Identificar

obras

de construção

e as especificações
de

obras

em

existentes

a execução

autos

específicos;

vias

e

desde
serviços

e tomar as

Interditar

obras

em

quantitativas

dados e prestar informações

necessárias

pela

Realizar

dos

no local;

de

de infração

de

medições

prestados

Prefeitura;

do setor a que estiver

em normas,

da mesma

ônibus

até

de imóveis

de micro e macro drenagem,

notificação,

Fornecer

das metas

de

e

a terraplanagem

a execução

após notificação;

serviços

fiscalizar

e execução

leis e regulamentos

dos serviços

estabelecimento

final;

de início de ação,

encostas.

redes e tubulações

dos serviços

o acabamento

loteamentos,

e restauração

empregado

instruções

e cadastrando

observando

qualidade

e acompanhar

do material

a implantação

valas

abrigos

de casas,

desde

a construção

especiais,

Fiscalizar

de obras e edificações,

de

de pavimentação

módulos

registrando

e acompanhar

contenção

e acompanhar

a qualidade

dos serviços

e alinhamento

e

serviços

e acompanhar

públicos,

de cargos'

de construção

dos

públicos,

edificações

e descrições

pavimentação

- Bahia

13.808.613/0001-00

com a fiscalização

à disciplina

drenagens,terraplanagem,

DE CÍCERO DANTAS

de Souza, s/n", Cícero Dantas

regulamentos,

natureza

Contribuir

para

vinculado;

Exercer

instruções

e manuais

o

de

e grau de complexidade

para provimento:

a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução:

Ensino Fundamental

c) Carga Horária:

40 h semanais

X - Eletricista

- Atribuições

Instalar

elétrica,

fiação

e descrições

montar

quadros

de cargos:

de distribuição,

caixas

de fusível,

tomadas

e

ESTADO

DA BAHIA
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MUNICIPAL

Praça Cícero Gonçalves
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distribuição,

caixas

de fusível,

esquemas, especificações

tomadas

DE CÍCERO DANTAS
- Bahia
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e interruptores,

de acordo

com

plantas,

técnicas e instruções recebidas: - testar a instalação elétrica,

fazendo-a funcionar repetidas vezes para comprovar a exatidão do trabalho executado; testar circuitos de instalações elétricas, utilizando aparelhos de precisão, para detectar as
partes defeituosas;

- reparar ou substituir unidades danificadas,

utilizando ferramentas

manuais, soldas e materiais isolantes para manter as instalações elétricas em condições
de funcionamento;

- executar serviços de limpeza e reparo em geradores e motores: - ler

desenhos e esquemas de circuitos elétricos; - substituir fusíveis, relês, bobinas, lâmpadas
e demais equipamentos

elétricos;

- consertar

e rebobinar

dínamos,

alternadores

e

motores em geral; - orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos
trabalhos típicos da classe, inclusive quanto a precauções e medidas de segurança: zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza montar quadros de comando dos tipos partida direta, estrela e chave compensadora:
executar projetos de iluminação;

- orientar e treinar os servidores

-

que auxiliam na

execução dos trabalhos típicos da classe, inclusive quanto a precauções e medidas de
segurança: - requisitar material necessário à execução dos trabalhos; - executar outras
atribuições afins.

Requisito para provimento:
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Fundamental
c) Carga Horária: 40 h semanais

XI - Agente Fiscal de Tributos

- Atribuições e descrições de cargos

Exercer a fiscalização nas Empresas Industriais, Comerciais e de Prestação de Serviços,
e concessões públicas no pertinente a aplicação e cumprimento das disposições legais e
de competência Municipal. Exercer a fiscalização nas empresas e concessões públicas,
fazendo notificações,

autuações,

registrando e comunicando

controle das atividades decorrentes

de concessões

irregularidades;

exercer o

públicas; efetuar sindicâncias para

verificação das alegações dos contribuintes, decorrentes de requerimentos de revisões,

ESTADO

DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL
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isenções, imunidades e pedidos de baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais nos
estabelecimentos

sujeitos a tributação municipal, orientando os contribuintes

legislação tributária

municipal,

polícia; intimar contribuintes
diligências,

prestar

estatísticos

prestando

competência;

inclusive quanto ao exercício
ou responsáveis,

informações

auxiliar

e emitir

pareceres;

informações

em

em

visando

estudos

lavrando

processos

regulador

do poder de

autos de infração;
elaborar

relatórios

relacionados

com

o aperfeiçoamento

quanto a

proceder
e boletins

sua área

e atualização

de
dos

procedimentos fiscais; executar outras atividades afins com sua área de competência.

Requisito para provimento:
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Médio Completo
c) Carga Horária: 40 h semanais

XII - Auxiliar Administrativo - Atribuições e descrições de cargos

Executar, sob supervisão, serviços de apoio á administração geral.
correspondências;

Receber e transmitir mensagens telefônicas; Efetuar cálculos simples;

Emitir guias de tramitação
critérios
freqüência

tiragem

preestabelecidos;

de processos;
Controlar

cópias

correspondências,
externamente.

em

máquina

documentos,

Ordenar e arquivar documentos

entrada

da mão de obra, vistoriando
de

receber e distribuir

e saída

de documentos;

seguindo

Registrar

a

os cartões de ponto; Controlar o serviço de

copiadora;

materiais

e

Coletar
pequenos

e

entregar
volumes

mensagens,
internam

Datilografar fichas, textos, formulários e outros documentos;

ou

Requisitar,

receber e distribuir material necessário ao serviço; Coletar dados referentes a atividades
mensuráveis;
biblioteca

ou

Controlar
centro

microcomputadores,

de

documentação;

Utilizar,

para

revistas e outros em

realização

dos

trabalhos,

fax, telex e outros aparelhos semelhantes; fornecer dados e prestar

informações necessárias
Exercer atribuições

a saída e entrada de livros, folhetos,

à

melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura;

que lhe forem deferidas

em normas, regulamentos

instruções e

manuais de serviços; Contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo setor a

ESTADO
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que

estiver

vinculado;

Exercer

outras

DE CÍCERO DANTAS
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tarefas

da

mesma

natureza

e

grau

de

complexidade.

a) Idade Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Médio Completo
c) Carga Horária: 40 h semanais

XIII - Assistente Administrativo - Atribuições e descrições de cargos:

Executar

trabalhos

administrativos,

aplicando

a legislação

pertinente

aos serviços

municipais; redigir e digitar expedientes administrativos, tais como:
memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas;
efetuar registros e cálculos

relativos as áreas tributárias,

patrimonial,

financeira,

de

pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e
atualizar arquivos magnéticos

de dados cadastrais

através de terminais

eletrônicos,

operar com máquina calculadora, leitora de microfilmes, registradora e de contabilidade;
auxiliar na escrituração
funcionais;

proceder

de livros; elaborar

a classificação,

documentos

separação

informações e fornecê-Ias aos interessados;

referentes

e distribuição

a assentamentos

de expedientes;

obter

auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento

e

implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua
competência;
instruções

e

estabelecidas

exercer atribuições
manuais

de

que lhe forem deferidas

serviços;

Contribuir

pelo setor a que estiver vinculado;

para

a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Médio Completo
c) Carga Horária: 40 h semanais

cumprimento

das

metas

Exercer outras tarefas da mesma

natureza e grau de complexidade executar tarefas afins.

Requisito para provimento:

o

em normas, regulamentos

ESTADO

DA BAHIA
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XIV - Técnico

de Arquivo

recebimento,

registro

e

- Atribuições

e descrições

distribuição

de cargos:

dos

documentos,

tarefas

necessárias

bem

como

controle

de

sua

movimentação;
descrição

e execução

documentos,

assim

de documentos

de

como

de arquivos

preparação

de documentos

atribuições

que lhe forem

serviços;
vinculado;

Contribuir
Exercer

demais
prestação

de informações

para microfilmagem
de arquivo
deferidas

tarefas

relativas

em normas,

e utilização

eletrônico

regulamentos

natureza

do microfilme;
Exercer

e manuais

e grau de complexidade

executar

para provimento:

a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução:

Ensino Médio Completo

c) Carga Horária: 40 h semanais

XV - Técnico

Agrícola

- Atribuições

a} Descrição

Sintética:

Serviços

b) Descrição

Analítica:

Efetuar

técnicos

agrícolas,

segundo

e descrições

de assistência
os serviços

de cargos

técnica

internos

agrícola

e externos

o órgão da classe e a legislação

á comunidade;
atribuídos

aos

que regulamenta

a

profissão.

Requisito

para provimento:

a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução:

Ensino Médio Completo

c) Carga Horária:

40 h semanais

c) Carga Horária: 40 h semanais

- Registro

no Conselho

de

pelo setor a que estiver

tarefas afins.

Requisito

dos

preparação

de dados.

instruções

das metas estabelecidas

da mesma

e conservação

aos mesmos;

e conservação

para processamento

para o cumprimento
outras

á guarda

de Classe Especifico

ESTADO

DA BAHIA

PREFEITURA
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Civil - Atribuições e descrições de cargos:

XVI - Engenheiro

a) Descrição Sintética: serviços de engenharia civil em geral;
b) Descrição Analítica: projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de
estradas de rodagem, vias públicas e de iluminação pública, bem como obras de aptação,
abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou
supervisionar trabalhos topográficos;

estudar projetos; dirigir ou fiscalizar a construção e

conservação de edifícios públicos e obras complementares:

projetar, fiscalizar e dirigir

trabalhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de urbanização
perícias, avaliações,

laudos e arbitramentos;

estudar,

instalações de força motriz, mecânicas, eletromecânicas,
de distribuição;

examinar

projetar,

em geral, realizar

dirigir e executar

de usinas e respectivas redes

projetos e proceder vistorias de construções

pública; exercer atribuições

as

e iluminação

relativas a engenharia de trânsito e técnicas de matenais;

efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira; expedir notificações
de autos de infração referentes a irregularidade
municipais,

constatadas

auxiliares necessárias

na sua área

por infringência a normas e posturas

de atuação;

responsabilizar-se

por equipes

á execução das atividades próprias do cargo: executar tarefas

afins.

Requisito para provimento:
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Superior Completo - Registro no Conselho de Classe
c) Carga Horária: 40 h semanais

XVII - Técnico

Agrícola

Responsabilizar-se

pela elaboração de projetos de assistênc a tecruca nas áreas de

a) crédito rural e agroindustrial

para efeitos de Investimento e custeio b) topoqrat.a r.a

área rural: c) impacto ambienta!

d) paisaqisrno jardinaqern e horticultura: e) construções

e benfertorias

rurais, f) drenagem e unqaçao
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laudos, pareceres, relatórios e projetos

inclusive de mcorporaçao

de novas tecnologias;
Prestar assistências
pesquisas

técnica e assessoria

tecnológicas,

ou

no estudo e desenvolvimento

nos trabalhos

de vistoria,

arbitramento

de projetos e
e consultoria.

exercendo dentre outras as seguintes tarefas'
a) coleta de dados de natureza técnica:
b) desenho de detalhes de construções rurais
c) elaboração de orçamentos de materiais

msurnos

equipamentos

Instalações e

11130-

de-obra;
d) detalhamento de programa de trabalho, observando normas técnicas à sequranca no
meio rural

Requisito para provimento
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Médio Completo
c) Carga Horária: 20 h semanais
d) Formação Técnica de Nível Médio Profissionalizante

XVIII - Técnico em Contabilidade
Apuração, cálculo e registro de custos, em qualquer sistema ou concepção: custeio por
absorção ou global, total ou parcial; custeio direto, marginal ou variável ; custeio por
centro de responsabilidade

com valores reais. normalizados ou padronizados,

ou projetados, com registros em partidas dobrados ou simples,
folhas simples ou formulários

contínuos

históricos

fichas, mapas, planilhas,

,com manual, mecânico, computadorizado

ou

outro qualquer, para todas as finalidades, desde a avaliação de estoques até a tomada
de decisão sobre a forma mais econômica sobre como, onde, quando e o que produzir e
vender; análise de custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação a quaisquer
funções

como a produção,

exportação, publicidade,

administração,

distribuição,

transportes,

comercialização,

e outras, bem como análise com vistas à racionalização

das
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e materiais, e ainda a otimização do resultado

diante do grau de ocupação ou volume de operações

Requisito para provimento:
a) Idade: Mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Médio Completo
c) Carga Horária: 40 h semanais
d) Formação Técnica de Nível Médio Profissionalizante

