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ANEXO I (continuação) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS EMPREGOS 

 

* Realizar as demais atribuições típicas dos empregos, de acordo com os planos e programas 
de trabalho elaborados pela Administração Municipal. 

 

 

Nível Superior Completo 
Advogado do Município – representar em juízo ou fora dele a parte de que é mandatário, empresa, 
instituição ou pessoa, nas ações em que estes forem autores, réus ou interessados, acompanhando o 
andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, 
comparecendo a audiência e outros atos, para defender direitos ou interesses. 
 
Bibliotecário – organizar, dirigir e executar serviços de seleção, classificação, registros, a guarda e 
conservação de documentos, livros, mapas e publicações pertencentes ao acervo bibliográfico 
municipal. 
 
Contador – planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, 
estabelecendo princípios, normas e procedimentos, obedecendo às determinações de controle externo, 
para permitir a administração dos recursos patrimoniais e financeiros da Prefeitura. 
 
Engenheiro Agrônomo – elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, 
planejando, orientando e controlando técnicas de utilização de terras, para possibilitar um maior 
rendimento e qualidade dos produtos agrícolas produzidos no Município. 
 
Engenheiro Civil – estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como acompanhar e 
orientar a sua execução. 
 

Nível Médio Completo / Curso Técnico de Nível Médio Completo 
Agente Administrativo – executar tarefas de apoio administrativo, que envolvam maior grau de 
complexidade e requeiram certa autonomia. 
 
Fiscal Ambiental – fiscalização e orientação sobre meio ambiente. 
 
Fiscal de Obras e Posturas – orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas 
concernentes às obras públicas e particulares, bem como com relação a posturas municipais, destinam 
a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas que regem as posturas 
municipais. 
 
Fiscal de Tributos – orientar e esclarecer os contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações 
legais referentes ao pagamento de tributos, empregando os instrumentos a seu alcance para evitar 
sonegação. 
 
Técnico de Alimentação – compreende os empregos que se destinam a desenvolver atividades 
técnicas em laboratório na área de bromatologia, realizando exames destinados à análise de alimentos 
através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios. 
 
Técnico de Controle Interno – Apoiar auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle 
e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, 
bem como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus 
aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos 
ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município. 
 
Técnico de Informática – compreende os empregos que se destinam a monitorar o desempenho de 
aplicativos, recursos de entrada, armazenamento e saída de dados, consumo da unidade central de 
processamento e recursos de rede assegurando o funcionamento dos hardwares e softwares e 
orientando usuários na utilização de equipamentos e aplicativos nos diversos setores da Prefeitura. 
 
Técnico em Segurança do Trabalho – coordenar e orientar o sistema de segurança do trabalho para 
assegurar a integridade dos servidores e dos bens da Prefeitura. 
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Nível Fundamental Completo e Incompleto 
Eletricista – executar trabalhos de montagem, reparo e manutenção de sistemas elétricos. 
 
Motorista II – dirigir veículos pesados automotores de transporte de passageiros e cargas de pequeno 
porte, bem como conservá-los em perfeitas condições de aparência e funcionamento. 
 
Operador de Máquinas Pesadas – operar tratores e reboques montados sobre rodas para 
carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos, aragem de terra para plantio e 
limpeza de vias, praças e jardins. 


