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ANEXO I

CÓDIGO
DO
CARGO

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
SEMANAL

VENCIMENTOBASE
(R$) (*)

NÍVEL SUPERIOR
01

BIÓLOGO

Carteira de habilitação profissional no respectivo Conselho e Carteira
Nacional de Habilitação, categoria “B”.

01

40h

4.500,00

02

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Carteira de habilitação profissional no respectivo Conselho e Carteira
Nacional de Habilitação, categoria “B”.

01

40h

4.500,00

03

ENGENHEIRO SANITARISTA

Carteira de habilitação profissional no respectivo Conselho e Carteira
Nacional de Habilitação, categoria “B”.

01

40h

4.500,00

02

40h

4.500,00

01

40h

4.500,00

Carteira de habilitação profissional da OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil.

01

40h

6.000,00

Diploma de conclusão do Ensino Médio.

01

40h

1.476,06

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Carteira Nacional de
Habilitação, categoria “ABC”.

01

40h

1.968,08

04

FISCAL DE MEIO AMBIENTE

05

GEÓGRAFO

06

PROCURADOR

Formação acadêmica de nível superior em Engenheiro Ambiental,
Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo,
Engenheiro Químico, Biólogo, Geógrafo, Geólogo, Oceanógrafo,
Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Tecnólogo em Processos
Ambientais, Tecnólogo em Gestão Ambiental carteira de habilitação
profissional do respectivo Conselho e Carteira Nacional de Habilitação,
categoria “AB”.
Carteira de habilitação profissional no respectivo Conselho e Carteira
Nacional de Habilitação, categoria “B”.

NÍVEL MÉDIO
07

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NÍVEL FUNDAMENTAL
08

MOTORISTA
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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
BIÓLOGO - Desenvolvimento de atividades conforme as atribuições profissionais, como exemplos: emissão de pareceres técnicos sobre todas as atividades
potencialmente poluidoras, ou as de degradação ambiental, análise e licenciamento das atividades passíveis de degradação ambiental, análise e elaboração
projetos de controle ambiental, fiscalização do controle da poluição de todas as suas formas no município, monitoramento, fiscalização das áreas protegidas, bem
como as demais funções previstas no estatuto. Cumprir as determinações dos órgãos de direção. Exercer atividades que exigem o domínio de softwares
específicos da área. Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras.
ENGENHEIRO AMBIENTAL- Desenvolvimento de atividade conforme as atribuições profissionais, como exemplos: emissão de pareceres técnicos, elaboração e
análise de projetos técnicos, licenciamento de atividades passíveis de degradação ambiental, propor medidas mitigadoras e compensatórias em processos de
licenciamento ambiental, monitoramento das atividades degradadas, análise dos processos de gestão de resíduos, elaboração e análise de projetos de
saneamento ambiental, bem como as demais atividades constantes no estatuto. Cumprir as determinações dos órgãos de direção. Fiscalização e monitoramento
das atividades potencialmente poluidoras.
ENGENHEIRO SANITARISTA- Desenvolvimento de atividade conforme as atribuições profissionais, como exemplos: emissão de pareceres técnicos, elaboração e
análise de projetos técnicos, licenciamento de atividades passíveis de degradação ambiental, propor medidas mitigadoras e compensatórias em processos de
licenciamento ambiental, monitoramento das atividades degradadas, análise dos processos de gestão de resíduos, elaboração e análise de projetos de
saneamento ambiental, bem como, as demais atividades constantes no estatuto. Cumprir as determinações dos órgãos de direção. Fiscalização e monitoramento
das atividades potencialmente poluidoras.
FISCAL DO MEIO AMBIENTE - Desenvolvimento das seguintes atividades: Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras. Emissão de
notificações e auto de infrações, fiscalização e monitoramento da produção de carvão vegetal, queimadas, disposição de embalagens de defensivos agrícolas, dos
recursos hídricos, poluição atmosférica, extração de recursos naturais não renováveis, disposição de resíduos sólidos no solo, lançamento de efluentes, emissão
de sons e ruídos, bem como, fiscalização das condicionantes das licenças e o cumprimento da legislação federal, estadual e municipal na área ambiental, bem
como as demais atividades constantes no estatuto da Fundação do Meio Ambiente de Balneário Piçarras – FUNDEMA.
GEÓGRAFO- Desenvolvimento de atividades conforme as atribuições profissionais, como exemplos: emissão de pareceres técnicos sobre todas as atividades
potencialmente poluidoras, ou as de degradação ambiental, análise e licenciamento das atividades passíveis de degradação ambiental, análise e elaboração
projetos de controle ambiental, fiscalização do controle da poluição de todas as suas formas no município, monitoramento, fiscalização das áreas protegidas, bem
como as demais funções previstas no estatuto. Cumprir as determinações dos órgãos de direção. Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente
poluidoras.
PROCURADOR- Atividades de caráter jurídico, que consiste na representação jurídica da Fundação do Meio Ambiente de Balneário Piçarras - FUNDEMA, em que
ele seja autor ou réu, oponente ou assistente; representá-lo extrajudicialmente; emitir pareceres sobre questões jurídicas, minutas de leis, decretos, portarias,
contratos e outros atos normativos; orientar e preparar processos administrativos; prestar assessoramento jurídico ao Prefeito e demais órgãos da Administração;
revisar os projetos de leis, decretos, portarias e outros atos normativos, antes de serem assinados e publicados; providenciar minutas de contratos, leis, decretos,
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portarias e outros atos normativos; providenciar a elaboração de razões de vetos a projetos de lei; contratar serviços profissionais de outros advogados para
desenvolverem tarefas específicas e de relevância; substabelecer a outro advogado o mandato outorgado pelo Município, funcionando sempre em conjunto;
exercer outras atividades inerentes à função atribuída a ele.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- Desenvolvimento de atividades administrativas, abrangendo serviços de operacionalização, manutenção execução de serviços
burocráticos, receber e prestar informações, digitar material inerente ao setor, organizar e manter atualizados os arquivos, prestar assessoramento na área
administrativa, recursos humanos, bem como as demais atividades constantes no estatuto da Fundação do Meio Ambiente de Balneário Piçarras - FUNDEMA.
Cumprir as determinações dos órgãos de direção, domínio de softwares e de informática.
MOTORISTA- Atividades de natureza operacional, abrangendo condução e conservação de veículos motorizados utilizados no transporte oficial de passageiros e
cargas; dirigir automóveis, caminhonetes, veículos leves de transporte de passageiros, caminhões, micro-ônibus, ônibus escolar e ambulâncias; verificar
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível
de combustível entre outros, para o transporte de cargas; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia
imediata quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; orientar o
carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; observar os limites de carga
preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; auxiliar no carregamento
e descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; conduzir os servidores da Prefeitura, em
lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas,
cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço, deixando-o corretamente
estacionado e fechado. Executar e responsabilizar-se por todas as demais atribuições inerentes ao cargo, delegadas pelo seu superior imediato, ainda que omissas
nesta lei.
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