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* Todos os servidores recebem, mensalmente, Vale Alimentação no valor de R$ 863,98. 

 
 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 
ANALISTA DE LICITAÇÕES: Efetuar a elaboração de todos os processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação relacionados às 
compras de materiais, equipamentos e contratação de serviços e obras, bem como as alienações, desenvolver as planilhas de custos, as 
possibilidades de propostas, verificar a regularidade fiscal das empresas (o que garante que elas sejam habilitadas ou não para fechar os contratos), 
as propostas técnicas, o cadastramento dos licitantes nas plataformas usadas para a realização da licitação e, principalmente, as cotações, valores 
de referência, parâmetros de valor do mercado. 
 

CÓDIGO 
DO 

CARGO 
CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

 
JORNADA 
SEMANAL 

VENCIMENTO-
BASE 
(R$) * 

NÍVEL SUPERIOR 

01 ANALISTA DE LICITAÇÕES 
Diploma de curso superior em Administração ou Direito ou 
Economia ou Contabilidade. 

01 30h 4.356,17 

02 CONSULTOR JURÍDICO 
Diploma de conclusão de curso superior em Direito e 
Registro na OAB. 

01 30h 8.679,72 

03 SECRETÁRIO LEGISLATIVO Diploma de Curso Superior (todas as áreas). 01 30h 8.679,72 

NÍVEL MÉDIO 

04 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Diploma de Conclusão do Ensino Médio 02 30h 2.156,52 

05 TESOUREIRO Diploma de Conclusão do Ensino Médio 01 30h 3.450,43 
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CONSULTOR JURÍDICO: Prestar assessoramento jurídico à Mesa Diretora, às comissões, aos Vereadores; emitir pareceres sobre assuntos em 
tramitação no Plenário; estudar e redigir minutas de atos internos e documentos contratuais e convênios; interpretar e orientar sobre normas legais e 
administrativas; manifestar-se sobre questões de interesse da Câmara e das comissões especiais que apresentem aspectos jurídicos específicos; 
representar a Câmara de Vereadores em Juízo, judicial ou extrajudicialmente, além de poder substabelecer a quem estiver habilitado nos termos 
dessa Lei Complementar; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade. 
 
SECRETÁRIO LEGISLATIVO: Proceder a coordenação dos trabalhos legislativos junto ao plenário, com ordenamento do expediente e da ordem do 
dia; realizar estudos específicos sobre temas legislativos e de interesse da Câmara de Vereadores; orientar na interpretação de normas legais e 
administrativas concernentes a realização das sessões; manifestar-se sobre questões e interesse da Câmara e das comissões especiais que 
apresentem aspectos específicos. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Apoiar os trabalhos legislativos; implantar serviços e rotinas de trabalho; redigir a ata das reuniões do plenário e 
das comissões da Câmara; orientar os vereadores e demais funcionários sobre normas protocolares; recepcionar convidados; manter relação 
atualizada de autoridades federais, estaduais, municipais e outras; apoiar na e promoção de solenidades; pesquisar informações sobre legislação 
municipal, estadual ou federal e jurisprudências; auxiliar no preparo de pautas e ordens do dia; acompanhar sessões plenárias; executar o registro e 
controle de tramitação das proposições; apoiar as atividades de administração de pessoal. 
 
TESOUREIRO: Efetuar os pagamentos (emissão de cheque, transferência bancária e baixa de empenho, bem como a distinção do recurso a ser 
utilizado, fazer a conciliação bancária, arquivamento de documentos, Controle do Movimento das contas bancárias, recolher as assinaturas de 
cheques, ordens de transferências bancárias, depósitos, transferências, investimentos, tendo em atenção a rentabilidade, identificação de débitos e 
créditos, aplicações financeiras e resgates, informações a fornecedores sobre depósitos e pagamentos. 


