
AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo
Avenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES

CEP: 29010-904 - Telefones: (27) 3227-3077 | (27) 3222-4537

contato@diariomunicipal.es.gov.br                                     www.diariomunicipal.es.gov.br
Execução: CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Quinta-feira - 24 de Março de 2016Edição N° 474 Vitória/ES

Sumário

AMUNES

Associação dos Municípios do Estado do Espírito 

Santo

Consórcios Intermunicipais

Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do 

Itauninhas ES

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região 

Noroeste do ES

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte 

do ES

Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região 

Sudoeste Serrana do ES

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região 

Polinorte do ES

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo 

Sul do ES

CISABES - Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Básico do ES ........................... 2

Consórcio Público COINTER

Consórcio Público CONDOESTE ................... 2

Consórcio Público CONORTE ....................... 3

Consórcio Público Rio Guandu

Municípios

Afonso Cláudio ........................................... 4

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz ...................................................... 7

Atílio Vivácqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo ...................................................... 11

Colatina ..................................................... 15

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins ...................................... 31

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari .................................................. 32

Ibatiba

Ibiraçu ...................................................... 34

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva ................................................. 49

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário ............................................ 50

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy .................................... 50

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa .............................................. 51

São Domingos do Norte .............................. 54

São Gabriel da Palha................................... 156

São José do Calçado ................................... 161

São Mateus

São Roque do Canaã .................................. 163

Serra ......................................................... 167

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante ........................... 199

Viana......................................................... 199



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 2

Consórcios Intermunicipais

CISABES - ConSórCIo IntErmunICIpAl dE SAnEAmEnto BáSICo do ES

TOMADA DE PREÇO 001/2016 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIA-
LIZADOS NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OBRAS 
E SERVIÇOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA “ETA COMPACTA”

Publicação Nº 42374

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DO ESPIRITO SANTO

CISABES

TOMADA DE PREÇOS

Nº. 001/2016

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DO ESPIRITO SANTO, CISABES sediado na 
Praça Isidoro Binda, 138, Bairro Vila Nova- Colatina-
ES torna público que realizará licitação objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PARA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA “ETA COMPACTA” PARA TRATAR 
e ABASTECER COM ÁGUA POTAVEL A LOCALIDADE DE 
GUATEMALA E ENTORNO, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES 
E DISTRITO DE BARRA DO TRIUNFO E ACIOLI, SITUADO 
NO MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA-ES, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS de acordo com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações e demais legislações correlatas. O recebimento 
dos envelopes “HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS” 
dar-se-á ás 09h:30min. e a abertura dos mesmos será às 
10h00min do dia 14 de abril de 2016, na sala de reuniões 
sito no endereço acima mencionado. O edital poderá ser 
obtido pelo site www.cisabes.com.br

Em caso de duvidas, no seguinte e-mail: compras.
cisabes@gmail.com

Célia Alvarenga de Freitas Giuberti Grassi

Presidente da CPL

CISABES

ConSórCIo púBlICo CondoEStE

PARECER N.º 001/2016 CONSELHO FISCAL CONDO-
ESTE

Publicação Nº 42456

CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA 
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDOESTE

PARECER N.º 001, DE 21 DE MARÇO DE 2016.

O Conselho Fiscal, em cumprimento as suas atribuições 
previstas no Art. 17 e seguintes do Estatuto do CONDOES-
TE, reuniu-se aos vinte e um (21) dias do mês de mar-
ço do ano de dois mil e dezesseis (2016), às treze ho-
ras (13h00), no auditório do Serviço Colatinense de Meio 
Ambiente e Saneamento Ambiental - SANEAR, localizado 
à Rua Benjamin Costa, N.º 105, Bairro Marista, Colatina/
ES, reuniu, para apreciação da Prestação de Contas Fiscais 
do terceiro quadrimestre e Balanço Anual ambos referen-
tes ao exercício financeiro de 2015. Após esclarecimentos 
prestados pela assessoria contábil, pertinentes as contas 
do período analisado, os membros decidiram pela regu-
laridade das contas apresentadas referentes ao terceiro 

quadrimestre e Balanço Anual do exercício financeiro de 
2015, e, neste sentido recomendam a sua aprovação pela 
Assembleia Geral do CONDOESTE. 

Colatina/ES, 21 de março de 2016.

ANTÔNIO FRANCISCO ARRIGONI 

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL CONDOESTE

Diretor Geral da Unidade Executora do Programa de De-
senvolvimento Urbano 

e Saneamento Ambiental de Colatina - UEP 

http://www.cisabes.com.br
mailto:compras.cisabes@gmail.com
mailto:compras.cisabes@gmail.com
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ConSórCIo púBlICo ConortE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01-2016
Publicação Nº 42412

 

CCOONNSSÓÓRRCCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  PPAARRAA  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EE  DDEESSTTIINNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  AADDEEQQUUAADDAA  DDEE  RREESSÍÍDDUUOOSS  

SSÓÓLLIIDDOOSS  DDAA  RREEGGIIÃÃOO  NNOORRTTEE  DDOO  EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  --  CCOONNOORRTTEE  

SSEEDDEE::  SSÃÃOO  MMAATTEEUUSS//EESS  

  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequado dos Resíduos 
Sólidos da Região Norte do Estado do Espírito Santo – CONORTE convoca os Exmos. 
Senhores Prefeitos para a reunião da Assembleia Geral Ordinária do CONORTE, a 
realizar-se no dia, hora e local abaixo: 
 

Data: 30/03/2016 (quarta-feira) 
Hora: 13h 

Local: Auditório do CRAS de Boa Esperança 
Avenida São Paulo, nº 465, Bairro Nova Cidade Boa Esperança/ES 

 

Salientamos que o objetivo da referida reunião é o encaminhamento de decisões 
necessárias para o andamento dos trabalhos traçados pelo CONORTE, constante da 
seguinte pauta de reunião. 

 

O R D E M     DO     D I A 
 

I. Abertura; 
II. Leitura e aprovação da ata da última reunião realizada;  
III. Comunicações da presidência e dos municípios consorciados; 
IV. Leitura e votação da ordem do dia;  
 

1. Apreciação da prestação de contas fiscal referente ao 3º Quadrimestre, 
Balanço Anual e seus anexos pertinentes ao exercício de 2015; 

2. Apreciação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2016; 
3. Apreciação da proposta do critério de rateio das despesas do CONORTE para 

o exercício financeiro 2016; 
4. Apreciação do relatório de situação da celebração do Contrato de Rateio para o 

ano 2016; 
5. Apresentação do planejamento de atividades do CONORTE para o ano de 

2016; 
6. Proposta de solicitação à SEDURB de caminhões para transporte de RSU, 

visando reduzir os custos dos Municípios Consorciados (ES sem lixão); 
7. Substituição de membros do Conselho Fiscal do CONORTE; 
8. Substituição de membros da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos do 

CONORTE; 
9. Proposta de cronograma de reuniões do consórcio para o ano de 2016; 
10. Outros Assuntos. 

 

V – Encerramento. 
 
                               Boa Esperança/ES, 22 de março 2016. 

 
 
 

ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE 
 Presidente do CONORTE 
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Afonso Cláudio

prEfEIturA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 010-2016 - EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 042-2016

Publicação Nº 42332

Aviso de Homologação

Pregão Presencial Nº 010/2016 - Proc Nº 
010208/2015 

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais 
e principalmente as regras das Leis 10.520/02, 8.666/93 
e Lei Complementar 123/06, HOMOLOGO o Pregão 
Presencial em epígrafe, em favor da empresa SILVA 
ALMEIDA COMERCIO E SEGURANÇA LTDA ME, lote 
único, no valor total de R$ 150.500,00 (cento e cinquenta 
mil e quinhentos reais).

Afonso Cláudio/ES, em 23 de março de 2016.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 042/2016

Proc. Nº 010208/2015

Pregão Presencial Nº 010/2006

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES

Empresa: SILVA ALMEIDA COMÉRCIO E SEGURANÇA 
LTDA ME , CNPJ nº 07.734.173/0001-82, lote Global, no 
valor total de R$ 150.500,00 (Cento e cinquenta mil e 
quinhentos reais).

Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de 
controle, segurança e monitoramento, com garantia, 
manutenção e assistência técnica.

Validade: 12 meses (22/03/2016 a 22/03/2017)

Afonso Cláudio/ES, em 23 de março de 2016.

Elilda Maria Bissoli

Presidente/Pregoeira CPL

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2016
Publicação Nº 42352

Aviso de Pregão Presencial Nº 016/2016

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoei-
ra Oficial, torna público que às 08h30min do dia 07 de 
abril de 2016, na sede da Prefeitura, realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, 
tipo menor preço por lote, objetivando a aquisição de 

material de consumo (material de papelaria - almo-
fada de carimbo, apontador, aplicador de cola quen-
te e outros), visando atender as necessidades das esco-
las de educação infantil e ensino médio da Rede Municipal 
de Ensino e da Sec. Mun. de Educação. O Edital poderá 
ser retirado no site da Prefeitura Municipal: www.afon-
soclaudio.es.gov.br, link Serviços Online - Licitações. 
Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 
3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas, ou atra-
vés do e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, em 23 de março de 2016.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira Oficial

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2016 - SAÚDE
Publicação Nº 42373

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2016

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláu-
dio, Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 24, inciso 
II, da Lei nº 8.666/93, bem como no parecer da Procura-
doria do Município de Afonso Cláudio, constante da Soli-
citação nº 015/2016, protocolizado sob o n° 01667/2016 
conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação 
da empresa DOMINANTE ELETRO LTDA EPP , no valor 
global de R$ 399,00 ( trezentos e noventa e nove reais ), 
para despesas com aquisição de telefonia móvel , do tipo 
celular, destinado a recebimento de denuncias pela Vigi-
lância em Saúde tendo em vista necessidade identificada 
principalmente nesse período de alerta para doenças em 
evidências como Dengue , Zica e Chicungunya , atendendo 
a Secretaria Municipal de Saúde.

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº 008/2016, cons-
tante do Processo nº 01667/2016, para realização da Con-
tratação.

Dotação Orçamentária: 10.01.10.304.0049.2.173.449052
00000.12030000 Recursos do SUS. 

Afonso Cláudio, ES, 23 de março de 2016

Nayara Benfica Pires Puziol 

Secretária Municipal de Saúde

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2016
Publicação Nº 42360

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2016

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 
bem como no parecer da Procuradoria do Município de 
Afonso Cláudio, constante da solicitação nº 042/2016, pro-
tocolizado sob o n° 02369/2016, conclui pela DISPENSA 
DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa MERCEA-
RIA MEIRA LTDA - EPP, no valor global de R$3.900,00 
(três mil, novecentos reais), para despesa com a aquisição 
de sal comum necessário para a produção de cloro utiliza-
do no tratamento de água para fins de abastecimento dos 
Distritos (Pró-Rural) desse Município , em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Afonso Cláudio, ES, 23 de março de 2016.

Jonas Caliman Bragatto 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº 013/2016, cons-
tante do Processo nº 02369/2016, para realização da Con-
tratação.

Dotação Orçamentária: 12.01.15.122.0012.2.131.339030
00000.10000000 – Recurso Ordinário 

Afonso Cláudio, ES, 23 de março de 2016.

Wilson Berger Costa 

Prefeito Municipal 

INEXIGIBILIDADE 006-2016
Publicação Nº 42302

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2016

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, através da solicitação n° 127/2016, protocolizado 
sob o n° 003143/2016, torna público com fulcro no art. 
25, inciso I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da 
Procuradora Geral do Município de Afonso Cláudio, conclui 
pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação 
da empresa PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
no valor global de R$516,08 (quinhetos e dezesseis reais 
e zero oito centavos), para efetuar despesas com aquisi-
ção de peças necessárias para Máquina Retro Escavadeira 
, New Holland B110B. A referida empresa detém a exclu-
sividade para o fornecimento das mesmas, conforme de-
claração fornecida pela FECOMÉRCIO – Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito 
Santo, datada de 02/02/2016, sendo esta autorizada no 
estado do Espírito Santo a prestar a assistência técnica e 

comercializar peças e serviços dos produtos nos termos do 
contrato de distribuição.

Afonso Cláudio – ES, 23 de março de 2016.

Jonas Caliman Bragatto 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2016, 
constante do Processo nº 003143/2016, para efetuar des-
pesas com aquisição de peças necessárias para Máquina 
Retro Escavadeira , New Holland B110B,atendendo a Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Dotação Orçamentária : 12.01.15.122.0012.2.131.33903
000000.10000000- Recursos Ordinários.

Afonso Cláudio – ES, 23 de março de 2016.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2016
Publicação Nº 42366

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2016

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, 
através da solicitação n° 027/2016, protocolizado sob o n° 
001019/2016, torna público com fulcro no art. 25, inciso 
I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da Procuradoria 
Geral do Município de Afonso Cláudio, conclui pela INEXI-
GIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa 
PME MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 00.985.0004/0001-76, para prestação de servi-
ços de assistência técnica, fornecimento de peças de repo-
sição, de filtros e elementos, para Retroescavadeiras New 
Holland 110 B ,Ano 2012, Chassi HBZN110BVBA03365 e Pá 
Carregadeira 12c Turbo , no valor global de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), por um período de 06 (seis) meses. A 
referida empresa detém a exclusividade e, no momento, é 
único distribuidor NEW HOLLAND CONSTRUCTION no es-
tado do Espírito Santo, podendo assim prestar assistência 
técnica, comercializar peças, serviços e vender na respec-
tiva área os produtos produzidos e comercializados pela 
NEW HOLLAND CONSTRUCTION, conforme atestado da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Espírito Santo - FECOMERCIO ES, de acordo com o 
atestado datado de 02/02/2016 

Afonso Cláudio – ES, 23 de março de 2016.

Valcir Moreira Págio 

Secretário Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico
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Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2016, 
constante do Processo nº 001019/2016, para efetuar des-
pesas com contratação da empresa PME MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA , atendendo a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 

Dotação Orçamentária : 

11.01.20.122.0028.2.118.33903000000.10000000-Re-
cursos Ordinários.

Afonso Cláudio – ES, 23 de março de 2016.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2016
Publicação Nº 42376

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2016

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, através da solicitação n° 136/2016, protocolizado 
sob o n° 003034/2016, torna público com fulcro no art. 
25, inciso I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da 
Procuradora Geral do Município de Afonso Cláudio, conclui 
pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação 
da empresa PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 00.985.0004/0001-76, para prestação 
de serviços de assistência técnica, fornecimento de peças 
de reposição, de filtros e elementos, para Pá Carregadeira 
W 130, Pá Carregadeira 12 C e Máquinas Motonivelado-
ra RG 140B Serie N9AF06242, NBAF08011 E NDAF01771, 
no valor global de R$ 65.000,00 (sessenta cinco mil 
reais), por um período de 06 (seis) meses. A referida 
empresa detém a exclusividade e, no momento, é único 
distribuidor NEW HOLLAND CONSTRUCTION no estado do 
Espírito Santo, podendo assim prestar assistência técni-
ca, comercializar peças, serviços e vender na respectiva 
área os produtos produzidos e comercializados pela NEW 
HOLLAND CONSTRUCTION, conforme atestado da Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito 
Santo - FECOMERCIO ES, de acordo com o atestado data-
do de 02/02/2016 

Afonso Cláudio – ES, 23 de março de 2016.

Jonas Caliman Bragatto 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2016, 
constante do Processo nº 003034/2016, para efetuar des-
pesas com aquisição de peças necessárias para Pá Car-
regadeira W 130, Pá Carregadeira 12 C e Máquinas Mo-
toniveladora RG 140B Serie N9AF06242, NBAF08011 E 
NDAF01771,atendendo a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos.

Dotação Orçamentária : 12.01.15.122.0012.2.131.33903
900000.10000000- Recursos Ordinários.

12.01.15.122.0012.2.131.33903000000.10000000 - Re-
cursos Ordinários

Afonso Cláudio – ES, 23 de março de 2016.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 009/2016
Publicação Nº 42380

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 009/2016

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, através da solicitação n° 150/2016, protocolizado 
sob o n° 0031443/2016, torna público com fulcro no art. 
25, inciso I, da Lei n° 8.666/93, bem como parecer da 
Procuradora Geral do Município de Afonso Cláudio, conclui 
pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação 
da empresa PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
no valor global de R$3.908,64 (três mil novecentos e oito 
reais e sessenta e quatro centavos), para efetuar despe-
sas com aquisição de peças necessárias para Motonivela-
dora RG 140B NEW HOLLAND Série SWEN9AFP6242 ,Ano 
2009. A referida empresa detém a exclusividade para o 
fornecimento das mesmas, conforme declaração forneci-
da pela FECOMÉRCIO – Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, datada de 
02/02/2016, sendo esta autorizada no estado do Espírito 
Santo a prestar a assistência técnica e comercializar peças 
e serviços dos produtos nos termos do contrato de distri-
buição.

Afonso Cláudio – ES, 23 de março de 2016.

Jonas Caliman Bragatto 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2016, 
constante do Processo nº 003144/2016, para efetuar des-
pesas com aquisição de peças necessárias para Motoni-
veladora RG 140B NEW HOLLAND Série SWEN9AFP6242 
,Ano 2009,atendendo a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos.

Dotação Orçamentária : 12.01.15.122.0012.2.131.33903
000000.10000000- Recursos Ordinários.

Afonso Cláudio – ES, 23 de março de 2016.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal 
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Aracruz

prEfEIturA

EDITAL PROCESSO SELETIVO SEMSA  Nº 001/2016
Publicação Nº 42424

EDITAL SEMSA N.º 001/2016

O Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, faz saber que fará realizar, de acordo com as Leis n.º 3.750 de 02 de 
dezembro de 2013 e Lei n.º 2.994 de 15 de fevereiro de 2007 e suas alterações, e demais legislações pertinentes, o 
Processo Seletivo Simplificado, em caráter urgente, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse 
público deste Município e cadastro de reserva, dispensado o respectivo concurso público, consoante com o disposto no art. 
37, inciso IX, da Constituição da República, conforme constante abaixo:

1. DO CARGO:

1.1 DE NÍVEL FUNDAMENTAL

CÓDIGO

DO

CARGO

CARGO

CARGA

HORÁRIA

MÁXIMA

SEMANAL

PRÉ-REQUISITOS
QTD

VAGAS
SALÁRIO BASE 

ESCOLARIDADE OUTROS

F01 Auxiliar de 
Serviços Gerais 40 Hs Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental - 35
R$ 829,66 + 50,34

(complementação salário 
mínimo)

As inscrições serão realizadas na sala de reunião da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Avenida Morobá, nº 
20, bairro Morobá, Aracruz/ES no período de 04 e 05 de abril de 2016 das 09 às 17 horas.

O Edital em sua integra será disponibilizado no site da Prefeitura – www.pma.es.gov.br e afixado no quadro de avisos da 
SEMSA.

Aracruz/ES, 23 de março de 2016.

ANDERSON DE PAULA SANTOS PEREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SErvIço Autônomo dE águA E ESgoto dE ArACruz

PORTARIA 065-2016
Publicação Nº 42429

PORTARIA SAAE-ARA-065/2016

Dispõe sobre designação de servidores para fiscalização dos contratos desta Autarquia Municipal de ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, mediante Decreto nº 25.778 de 08 de abril de 2013, de acordo com a Lei nº 3.943, de 13/07/2015 e conforme 
artigo 67 da lei 8.666/93 e, considerando a necessidade de regulamentar os artigos 58, III, 67 e 82 desta última Lei, que 
preveem a fiscalização e o acompanhamento dos Contratos;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora MARIANA ZANOTTI AGUIAR, matrícula: 354 – Assessor Técnico I, do SAAE Aracruz 
para atuar como FISCAL no contrato firmado entre o Serviço Autônomo de Água e a empresa abaixo relacionada no 
ANEXO I.

http://www.pma.es.gov.br/
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Art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que 
este, mediante termo próprio, determine as providências que deverão ser adotadas.

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couberem, aos convênios, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados por esta autarquia.

Art. 4º Fica estabelecido que o FISCAL ADJUNTO só será responsável pelo contrato no período de Afastamento do FISCAL 
TITULAR, conforme consta no Estatuto do SAAE Lei 2898/06, que rege os tipos de afastamentos;

Art. 5º Ao FISCAL DO CONTRATO incumbe:

I - representar a administração junto ao contratado, exceto para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;

II - adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, inclusive notificando o contratado para corrigir 
irregularidades detectadas e registrando todos os acontecimentos relacionados com a execução do contrato, inclusive as 
soluções dadas a eventuais consultas;

III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento e fiscalização do contrato, o que for necessário para regularizar 
falha ou inobservância de cláusulas contratuais;

IV - verificar se o contrato está sendo executado de acordo com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especificações, 
valores, condições da proposta, etc;

V - prestar informações sobre a execução do contrato sob sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicitado, 
relatório circunstanciado;

VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista nesta Portaria;

VII - criar mecanismos de controle de qualidade;

VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elementos necessários à instauração de novo procedimento de compra 
para substituir contrato em vigor, com antecedência;

IX - exercer outras atribuições compatíveis com sua função;

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação;

Aracruz-ES, 22 de março de 2016.

ROBSON LOPES FRACALOSSI

Diretor Geral do SAAE 

Decreto 25.778/2013

ANEXO I

PROC. EMPRESA OBJETO
CONTRATO 

OU TERMO DE 
COMPROMISSO

FISCAL 
ADJUNTO MAT.  SETOR RES-

PONSÁVEL

Proc. 022/2016 
– 

TP 004/2016

MOREIRA ROCHA OBRAS E 
SERVIÇOS LTDA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO 
RESERVATÓRIO DE GRAPUAMA

Contrato Nº 
033/2016

Wanderley 
Bastos 99

Divisão de 
Expansão e De-
senvolvimento
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PORTARIA 066-2016
Publicação Nº 42430

PORTARIA SAAE-ARA-066/2016

Dispõe sobre alteração de designação de servidores para fiscalização dos contratos desta Autarquia Municipal de ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, mediante Decreto nº 25.778 de 08 de abril de 2013, de acordo com a Lei nº 3.943, de 13/07/2015 e conforme 
artigo 67 da lei 8.666/93 e, considerando a necessidade de regulamentar os artigos 58, III, 67 e 82 desta última Lei, que 
preveem a fiscalização e o acompanhamento dos Contratos;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor JOELSON ALVES MOREIRA, matrícula: 264 - Almoxarife, do SAAE Aracruz para atuar 
como FISCAL no contrato firmado entre o Serviço Autônomo de Água e a empresa abaixo relacionada no ANEXO I.

Art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que 
este, mediante termo próprio, determine as providências que deverão ser adotadas.

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couberem, aos convênios, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados por esta autarquia.

Art. 4º Fica estabelecido que o FISCAL ADJUNTO só será responsável pelo contrato no período de Afastamento do FISCAL 
TITULAR, conforme consta no Estatuto do SAAE Lei 2898/06, que rege os tipos de afastamentos;

Art. 5º Ao FISCAL DO CONTRATO incumbe:

I - representar a administração junto ao contratado, exceto para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;

II - adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, inclusive notificando o contratado para corrigir 
irregularidades detectadas e registrando todos os acontecimentos relacionados com a execução do contrato, inclusive as 
soluções dadas a eventuais consultas;

III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento e fiscalização do contrato, o que for necessário para regularizar 
falha ou inobservância de cláusulas contratuais;

IV - verificar se o contrato está sendo executado de acordo com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especificações, 
valores, condições da proposta, etc;

V - prestar informações sobre a execução do contrato sob sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicitado, 
relatório circunstanciado;

VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista nesta Portaria;

VII - criar mecanismos de controle de qualidade;

VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elementos necessários à instauração de novo procedimento de compra 
para substituir contrato em vigor, com antecedência;

IX - exercer outras atribuições compatíveis com sua função;
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação;

Aracruz-ES, 22 de março de 2016.

ROBSON LOPES FRACALOSSI
Diretor Geral do SAAE 
Decreto 25.778/2013
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ANEXO I

PROC. EMPRESA OBJETO
CONTRATO 

OU TERMO DE 
COMPROMISSO

FISCAL ADJUNTO MAT.  SETOR 
RESPONSÁVEL

Proc.252/2015 

PE 068/2015

VIA NORTE 
COMERCIO DE 

PRODUTOS LTDA ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Contrato Nº 
034/2016

VAGNER PELISSARI 
DE MARCHI 183

Setor de 
Transportes e 
Suprimentos

PORTARIA 067-2016
Publicação Nº 42431

PORTARIA SAAE-ARA- 067/2016

Dispõe sobre alteração de designação de servidores para fiscalização dos contratos desta Autarquia Municipal de ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, mediante Decreto nº 25.778 de 08 de abril de 2013, de acordo com a Lei nº 3.943, de 13/07/2015 e conforme 
artigo 67 da lei 8.666/93 e, considerando a necessidade de regulamentar os artigos 58, III, 67 e 82 desta última Lei, que 
preveem a fiscalização e o acompanhamento dos Contratos;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora LIDIANE ALVES PEREIRA, matrícula: 184 – Assessora Técnica I, Setor de Transportes 
e Suprimentos do SAAE Aracruz para atuar como FISCAL nos contratos firmados entre o Serviço Autônomo de Água e a 
empresa abaixo relacionada no ANEXO I.

Art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que 
este, mediante termo próprio, determine as providências que deverão ser adotadas.

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couberem, aos convênios, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados por esta autarquia.

Art. 4º Fica estabelecido que o FISCAL ADJUNTO só será responsável pelo contrato no período de Afastamento do FISCAL 
TITULAR, conforme consta no Estatuto do SAAE Lei 2898/06, que rege os tipos de afastamentos;

Art. 5º Ao FISCAL DO CONTRATO incumbe:

I - representar a administração junto ao contratado, exceto para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;

II - adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, inclusive notificando o contratado para corrigir 
irregularidades detectadas e registrando todos os acontecimentos relacionados com a execução do contrato, inclusive as 
soluções dadas a eventuais consultas;

III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento e fiscalização do contrato, o que for necessário para regularizar 
falha ou inobservância de cláusulas contratuais;

IV - verificar se o contrato está sendo executado de acordo com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especificações, 
valores, condições da proposta, etc;

V - prestar informações sobre a execução do contrato sob sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicitado, 
relatório circunstanciado;

VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista nesta Portaria;

VII - criar mecanismos de controle de qualidade;
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VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elementos necessários à instauração de novo procedimento de compra 
para substituir contrato em vigor, com antecedência;

IX - exercer outras atribuições compatíveis com sua função;

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Aracruz-ES, 22 de março de 2016.

ROBSON LOPES FRACALOSSI

Diretor Geral do SAAE 

Decreto 25.778/2013

ANEXO I

PROC. EMPRESA OBJETO
CONTRATO 

OU TERMO DE 
COMPROMISSO

FISCAL 
ADJUNTO MAT.  SETOR 

RESPONSÁVEL

Proc.037/2016 

PE 1/2016
PATRICK ROSSONI 

MARTINS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMINHÕES E 
RETROESCAVADEIRAS PERTENCENTES À FROTA 
D O SAAE-ARACRUZ - ES

Contrato Nº 
035/2016

VAGNER 
PELISSARI DE 

MARCHI 
183

Setor de 
Transportes e 
Suprimentos

Castelo

prEfEIturA

1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2016
Publicação Nº 42365

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2016

PROCESSO Nº 02310/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 
CASTELO

VALOR: O valor do contrato original fica acrescido em R$ 
5.292,00 (cinco mil e duzentos e noventa e dois reais), 
em razão da necessidade de acréscimos de quilometragem 
para atendimento dos alunos Edmilson Pereira barbosa, 
Anderson Cavallini, Kelvi Julho Felix Coaioto, André 

Frossard Ramiro, matriculados na Educação Fundamental, 
referente a contratação de serviços de transporte escolar 
para atendimento de três alunos matriculados na EMEIEF 
Madalena Pisa, turno vespertino, em veículos tipo: kombi, 
referentes ao lote 31, linha 72 (Alto Chapéu x EMEIEF 
Madalena Pisa, turno vespertino, com 30 km/dia ida e 
volta), conforme processo nº 002310/2016. 

Castelo/ES, 23 de março de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

CONTRATO 19.2016 FMS
Publicação Nº 42303

CONTRATO Nº 19/2016

PROCESSO Nº 1793/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME. 

OBJETO: O Objeto desta Ata de Registro de Preços é a aquisição de leite em pó a sere utilizado para distribuição gratuita 
a adultos com problemas crônicos de saúde e à crianças de baixo peso, prematuras, desnutridas e de famílias sem condições 
financeiras, para garantir o desenvolvimento dos mesmos, após avaliação do Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de 
Castelo - ES, conforme descriminado no Anexo 02 e Termo de Referência anexo 09 do Edital, bem como, Processo Administrativo 
nº. 001793/2016, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações:
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Item Quant Unid. Descrição

01 100 unid Leite em Pó Integral (embalagem de 400g). Validade máxima aproximada: 12 meses, a partir da 
data de entrega do produto. 

02 60 unid
Leite em Pó fórmula infantil de partida para lactentes desde o nascimento até os 6 (seis) 
primeiros meses de vida (embalagem de 400g). Validade mínima: 15 meses, a partir da data 
de entrega do produto. 

03 180 unid
Leite em Pó fórmula infantil de segmento para lactentes com proteínas lácteas de 6 a 12 meses 
de vida (embalagem de 400g). Validade mínima: 15 meses, a partir da data de entrega do 
produto. 

04 50 unid
Leite em Pó fórmula Infantil, a base de proteínas lácteas, adicionada de probióticos, para lactentes 
desde o nascimento até os 6 (seis) meses de vida (embalagem de 400g). Validade mínima: 
12 meses, a partir da data de entrega do produto. 

05 90 unid Leite em Pó de Soja, rico em Vitaminas e Sais Minerais, sabor Natural (embalagem de 300g). 
Validade mínima: 12 meses, a partir da data de entrega do produto. 

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 10.264,00 (dez mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso

016001.1030100372.164 33903200000 012 Manutenção das Atividades da Atenção Básica

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO terá início na data de sua publicação e término em 31 de 
dezembro de 2016.

Castelo/ES, de março de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

CONTRATO 47.2016 FMS
Publicação Nº 42343

CONTRATO Nº 47/2016 FMS 

PROCESSO Nº 002579/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: EMPRESA RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI

OBJETO: O Objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento 
de peças, dos veículos do Fundo Municipal de Saúde do Município de Castelo/ES, conforme discriminado no Anexo 2 e Termo de 
Referência Anexo 08, constante do processo nº 002579/2016, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à 
conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Origem
0160021030200382.167 33903900000 0044 Man. Serviços Média/Alta Complexidade Royalties Petr. Estadual

do Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2016.

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 20.766,15 (vinte mil, setecentos e sessenta e seis reais e quinze 
centavos).

PRAZO: A vigência do Contrato será terá início na data de publicação e término em 31 de dezembro de 2016, podendo ser 
prorrogado conforme Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.

Castelo/ES, 23 de março de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

WAGNER JOSÉ INACIO

Secretário Municipal de Saúde
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CONTRATO 48/2016 FMS
Publicação Nº 42344

CONTRATO Nº 48/2016 FMS 

PROCESSO Nº 012481/2015

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 

CONTRATADO: TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME

OBJETO: O Objeto deste Contrato é a futura aquisição de óleo lubrificante para manutenção preventiva (troca a cada 
10.000km rodado) em todos os veículos que atuam no transporte de pacientes acidentados, realização de exames e 
consultas agendadas com antecedência fora do Município de Castelo, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
especificado no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 08, do Edital, conforme Processo Administrativo nº. 012481/2015, 
oriundo da Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Origem

0160021030200382.167 33903900000 0044 Man. Serviços Média/Alta Complexidade Royalties Petr. Estadual

0160011030100372.164 33903000000 0011 Man. Das At. Da Atenção Básica – Recursos do SUS

0160051012200412.175 33903000000 0108 Man. Das At. Adm. Da SEMSA e da Gestão do SUS – Recursos Proprios

0160031030500392.174 33903000000 0092 Man. Das At. Da Vigilancia Sanitária em Saúde – Recursos do SUS

do Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2016.

VALOR: O valor do presente CONTRATO é de R$ 3.744,00 (trêsmil, setecentos e quarenta e quatro reais).

PRAZO: A vigência do Contrato será terá início na data de publicação e término em 31 de dezembro de 2016, podendo ser 
prorrogado conforme Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.

Castelo/ES, 23 de março de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

WAGNER JOSÉ INACIO

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATO

CONVÊNIO 14.2016
Publicação Nº 42370

CONVÊNIO Nº.: 14/2016

PROCESSO Nº.: 011212/2015 

CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONVENENTE: ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO. 

OBJETO: O presente Convênio celebrado entre o Poder Executivo Municipal e a Associação das crianças de Castelo - 
ACRIC, tem por objeto disponibilizar recursos financeiros conforme a Lei nº 3.652, de 18 de fevereiro de 2016, proveniênte 
do Fundo Municipal para a Infâncio e a Adolescência de Castelo - FIA , visando o custeio para a aquisição de materiais de 
consumo, materiais permanentes, serviços de mão de obra para manutenção predial e de máquinas, gêneros alimentícios 
e combustivel, visando à melhoria do atendimento a aproximadamente 98 crianças e adolescentes que frequentam a 
entidade, de 06 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade social, tudo de acordo com o plano de trabalho, anexo ao 
processo nº 011212/2015.

VALOR: O total de recursos repassados pela Convênte será de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

PRAZO: O prazo de vigência do presente Convênio terá início na data de publicação e término em 31 de dezembro de 
2016.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente correrão à conta da:
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Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem

010001.0824300342.103 33504300000 441 Execução de Ações Voltadas p Crianças e Adolescentes com o Fundo 
Municipal da Infância e Adolescência

Castelo/ES, 23 de março de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

ERRATA CONTRATO 164.2016
Publicação Nº 42301

ERRATA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2016

Na publicação do dia 15/03/2016, referente ao RESUMO DO CONTRATO nº 164/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE CASTELO E 
A EMPRESA GRAFMAR GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, leia-se:

Onde se lê:

OBJETO: O Objeto deste Contrato é a aquisição de talões de nota fiscal de produtor rural para serem distribuidos aos 
produtores rurais do Município de Castelo, conforme processo nº 000795/2016, oriundo da Secretaria Muncicipal de 
Finanças.

Item Qt Un Descrição
1 1 Un Carimbo Madeira 8x3cm.

2 17 Un Carimbo Automático modelo c30.

3 2 Un Carimbo Automático modelo c20.

Leia-se:

OBJETO: O Objeto deste Contrato é a aquisição de talões de nota fiscal de produtor rural, 5 Vias, Medindo Aproximadamente 
30 cm x 20 cm, papel AP mínimo de 56 gramas. Modelo 4 para serem distribuidos aos produtores rurais do Município de 
Castelo, conforme processo nº 000795/2016, oriundo da Secretaria Muncicipal de Finanças.

Item Qt Un Descrição

1 500 Un talões de nota fiscal de produtor rural, com 50 jogos em 5 vias, Medindo Aproximadamente 
30 cm x 20 cm, papel AP mínimo de 56 gramas.

Castelo-ES, 23 de marçode 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

INEXIGIBILIDADE VIAÇÃO REAL
Publicação Nº 42381

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n° 1479/2016

Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo FMS.

Contratada: VIAÇÃO REAL ITA LTDA.

Objeto: fornecimento de 2000(duas ) mil passagens.
Valor: R$ 17.200,00(dezessete mil, duzentos reais ).
Base para a Inexigibilidade: Art. 25, inc. I, da Lei 8.666/93.

Castelo-ES, 23/03/2016.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito Municipal
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RESULTADO TP 003 16
Publicação Nº 42369

RESULTADO DE LICITAÇÃO E ABRINDO PRAZO PRA RE-
CURSO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da Tomada de Preço nº 003/16: FEJOLI FLORESTAL 
LTDA ME no valor de R$ 261.759,95; EJC SERVIÇOS 
DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME no valor de 

R$ 202.870,63 e ART CONSTRUTORA LTDA ME no valor de 
R$ 205.431,64, fica aberto o prazo de 05 dias pra recurso:

Castelo-ES, 23/03/2016.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

Colatina

prEfEIturA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PP 131/2015
Publicação Nº 42434

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO 
DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial 
nº. 131/2016, cujo objeto da presente licitação é a 
formalização de Registro de Preços para o fornecimento de 
gêneros alimentícios.

As empresas vencedoras da fase de Lances foram BOSI 
E FREGONA LTDA ME nos lotes 59 , 60 , 61 , 62 , 63 
, 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 
75 , 76 , 77 , 78 e 79 no valor total de R$ 63.660,00, 
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA 
ME nos lotes 3 , 10 , 20 , 36 , 45 , 48 , 51 e 55 no 
valor total de R$ 22.687,90, DISTRIBUIDORA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E nos lotes 
15 , 30 , 39 , 47 e 52 no valor total de R$ 70.352,90, 
FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME 
nos lotes 26 e 53 no valor total de R$ 29.811,00, RIO 
SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA ME nos 
lotes 4 , 6 , 11 , 17 , 18 , 21 , 28 , 29 e 43 no valor total 
de R$ 88.198,50, SERVI CARNE LTDA nos lotes 50 , 
54 e 56 no valor total de R$ 91.410,00e VILA VITORIA 
MERCANTIL DO BRASIL LTDA nos lotes 25 , 27 , 31 
, 32 , 37 , 38 , 44 , 46 , 49 e 58 no valor total de R$ 
130.617,50.

Colatina-ES, 23 de Março de 2016.

Thiago Valentim Stelzer

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE PP 
046/15

Publicação Nº 42471

NOTIFICAÇÃO SUSPENSÃO

O Secretário Municipal de Administração, na forma da lei e 
no uso de suas atribuições legais, por meio dessa publicação, 
notifica nas pessoas de seus representantes legais que 

foi aplicada à empresa - MARALAR DISTRIBUIDORA 
DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - EIRELI a penalidade 
prevista no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, consoante decisão final do 
Exmo. Prefeito Municipal.

Colatina-ES, 23-03-2016.

THIAGO VALENTIM STELZER

Secretário Municipal de Administração

DECRETO 18.679/2016
Publicação Nº 42371

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 18.679, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016.

Suplementa a despesa prevista no orçamento para 
o exercício de 2016:

O Prefeito Municipal de Colatina, no Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das 
que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.271/2015, 
Decreta:

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa 
prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 
11.681.537,44 (Onze milhões seiscentos e oitenta e um 
mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro 
centavos), nas seguintes dotações:
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Ficha 0000032 

Dotação 1001.0409200062.012.44905200000 

Valor 4.000,00

Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE

Fonte 39030000001 - Alienação de Bens e Direitos

Ficha 0000102 

Dotação 3001.0412800122.028.44905200000 

Valor 8.000,00

Projeto 2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE RECURSOS HUMANOS

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE

Fonte 39030000001 - Alienação de Bens e Direitos

Ficha 0000114 

Dotação 3001.0433100122.031.33904600000 

Valor 558.633,60

Projeto 2.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS 
OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE 
ESTÁGIOS

Elemento 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000114 

Dotação 3001.0433100122.031.33904600000 
Valor 320.000,00

Projeto 2.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS 
OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE 
ESTÁGIOS

Elemento 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte 16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual

Ficha 0000145 

Dotação 4001.0412200112.027.33903000000 

Valor 15.360,00

Projeto 2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E 
MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000145 

Dotação 4001.0412200112.027.33903000000 

Valor 6.650,00

Projeto 2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E 
MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 13010000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de 
Gestão Descentralizada)

Ficha 0000145 

Dotação 4001.0412200112.027.33903000000 

Valor 5.416,00

Projeto 2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E 
MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 13010000011 - IGDSUAS

Ficha 0000145 

Dotação 4001.0412200112.027.33903000000 

Valor 7.754,00

Projeto 2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E 
MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 13990000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS

Ficha 0000145 

Dotação 4001.0412200112.027.33903000000 

Valor 7.369,90

Projeto 2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E 
MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 13990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade 
I – PAEFI

Ficha 0000729 

Dotação 4001.0412200112.027.33909200000 

Valor 913,87

Projeto 2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E 
MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 13010000002 - PBF - Piso Básico Fixo

Ficha 0000729 

Dotação 4001.0412200112.027.33909200000 Valor 
5,16

Projeto 2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E 
MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 13010000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de 
Gestão Descentralizada)

Ficha 0000727 

Dotação 4001.0824300322.043.33909200000 

Valor 300,00

Projeto 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 
CERCRIAS

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 13990000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - 
PAC I
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Ficha 0000186 

Dotação 4001.0824300322.044.31900400000 

Valor 2.715,75

Projeto 2.044 - MANUT. DOS SERV. DE PSE À CRIANÇA E 
ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MED. SOCIOEDUC. DE LA E 
PSC E À FAMÍLIA 

Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO

Fonte 13990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade 
II - MSE

Ficha 0000297 

Dotação 4002.1624400312.078.33903900000 

Valor 33.012,43

Projeto 2.078 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 33020045019 - Convênio Projeto Social - 
Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66

Ficha 0000768 

Dotação 4002.1624400312.078.33909200000 

Valor 18.529,00

Projeto 2.078 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 33020045019 - Convênio Projeto Social - 
Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66

Ficha 0000319 

Dotação 4501.0824300332.046.33504300000 

Valor 50.000,00

Projeto 2.046 - INCENTIVO FINANCEIRO A PROJETOS 
SOCIAIS NÃO GOVERNAMENTAIS VOLTADOS PARA 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Elemento 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte 39990000102 - Fundo Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente

Ficha 0000327 

Dotação 4501.0824300332.237.33903000000 

Valor 36.994,93

Projeto 2.237 - APOIO ÀS AÇÕES DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 39990000102 - Fundo Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente

Ficha 0000329 

Dotação 4501.0824300332.237.33903900000 

Valor 200.000,00

Projeto 2.237 - APOIO ÀS AÇÕES DE DEFESA DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 39990000102 - Fundo Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente

Ficha 0000338 

Dotação 5001.1212200342.090.33903000000 

Valor 57.600,00

Projeto 2.090 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA 
DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação

Ficha 0000353 

Dotação 5001.1236100342.093.33903000000 

Valor 7,37

Projeto 2.093 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 
ESCOLA - PDDE/FNDE

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 31070000013 - Transferência PDDE - Fundamental 
(Manutenção)

Ficha 0000361 

Dotação 5001.1236200342.096.33903900000 

Valor 34.340,77

Projeto 2.096 – MANUTENÇ ÃO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 31990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do 
Transporte Escolar

Ficha 0000361 

Dotação 5001.1236200342.096.33903900000 

Valor 139,57

Projeto 2.096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
DO ENSINO MÉDIO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 31990000002 - Indenização Transporte Escolar - 
Processo SEDU Nº 60476010

Ficha 0000382 

Dotação 5002.1236100342.100.44905200000 

Valor 5.388,34

Projeto 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE

Fonte 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação
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Ficha 0000406 

Dotação 5002.1236100342.107.33903000000 
Valor 63.264,62

Projeto 2.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, 
EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO 
ENS. FUNDAMENTAL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 31070000001 - Cota-Parte do Salário Educação

Ficha 0000412 

Dotação 5002.1236100342.107.44905200000 
Valor 2.007,42

Projeto 2.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, 
EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO 
ENS. FUNDAMENTAL

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE

Fonte 31080003003 - Termo de Compromisso PAR 
nº 5765/2012 - Aquisição de Ônibus e Mobiliários e 
Equipamentos Escolares

Ficha 0000416 

Dotação 5002.1236500341.024.44905100000 

Valor 23.023,30

Projeto 1.024 - CONST., REFORMA E AMPL. DE CENTROS 
DE EDUC. INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLAS E OBRAS 
COMPLEMENTARES

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação

Ficha 0000425 

Dotação 5002.1236500342.112.33903000000 

Valor 340,91

Projeto 2.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 31070000019 - Transferências Escolares de Apoio 
a Creches

Ficha 0000425 

Dotação 5002.1236500342.112.33903000000 
Valor 100.451,20

Projeto 2.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 31070000024 - Transferências Governamentais 
para Manutenção da Educação Infantil

Ficha 0000425 

Dotação 5002.1236500342.112.33903000000 

Valor 896,33

Projeto 2.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 31070000028 - Transferências do Programa Brasil 
Carinhoso

Ficha 0000425 

Dotação 5002.1236500342.112.33903000000 

Valor 32.983,40

Projeto 2.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 31080009009 - Termo de Compromisso PAR N° 
201305042 - Reestrut. e Aquisição de Equipam. para a 
Educação Infantil

Ficha 0000430 

Dotação 5002.1236500342.112.44905200000 

Valor 11.176,81

Projeto 2.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE

Fonte 31080005005 - Termo de Compromisso PAR Nº 
7666/2013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos

Ficha 0000450 

Dotação 5002.1236700342.118.33903900000 Valor 
10.541,56

Projeto 2.118 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E 
EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 31080002002 - Convênio Nº 701536/2011 - 
Educação Inclusiva

Ficha 0000561 

Dotação 7501.1545100171.060.33903900000 

Valor 203.885,69

Projeto 1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA URBANA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 19990000002 - Cota-Parte da Compensação 
Financeira dos Recursos Minerais

Ficha 0000561 

Dotação 7501.1545100171.060.33903900000 

Valor 218.778,31

Projeto 1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA URBANA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 39990000002 - Cota Parte da Compensação 
Financeira dos Recursos Minerais
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Ficha 0000563 
Dotação 7501.1545100171.060.44905100000 
Valor 6.357,92
Projeto 1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA URBANA
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 19990000002 - Cota-Parte da Compensação 
Financeira dos Recursos Minerais

Ficha 0000762 
Dotação 7501.1545100171.061.44909200000 
Valor 30.671,46
Projeto 1.061 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS
Elemento 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
Fonte 16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual

Ficha 0000582 
Dotação 7501.1751200171.065.44905100000 
Valor 630.374,26
Projeto 1.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO 
DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 35020075010 - Convênio Nº 3550/01 - Esgoto 
Sanitário do Bairro Vila Lenira

Ficha 0000587 
Dotação 7502.1712200181.069.33903900000 
Valor 157,30
Projeto 1.069 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000603 
Dotação 7502.1712200181.071.44903500000 
Valor 4.800,00
Projeto 1.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
PROGRAMA BID x PMC
Elemento 44903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte 19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - 
Contrato Nº 2751/OC-BR

Ficha 0000721 
Dotação 7502.1712200181.071.44904700000 
Valor 960,00
Projeto 1.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
PROGRAMA BID x PMC
Elemento 44904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS
Fonte 19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - 
Contrato Nº 2751/OC-BR

Ficha 0000722 

Dotação 7502.1712200181.071.44909300000 

Valor 9.600,00

Projeto 1.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
PROGRAMA BID x PMC

Elemento 44909300000 - INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

Fonte 19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - 
Contrato Nº 2751/OC-BR

Ficha 0000622 

Dotação 7502.1751200181.096.44905100000 

Valor 8.908.281,86

Projeto 1.096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - 
Contrato Nº 2751/OC-BR

Ficha 0000627 

Dotação 8001.0412200192.193.33903000000 

Valor 1.000,00

Projeto 2.193 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 19990000106 - Fundo Municipal de Transporte e 
Trânsito Urbano

Ficha 0000629 

Dotação 8001.0412200192.193.33903900000 

Valor 500,00

Projeto 2.193 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 19990000106 - Fundo Municipal de Transporte e 
Trânsito Urbano

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações 
relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes 
recursos: R$ 11.681.537,44 (Onze milhões seiscentos 
e oitenta e um mil quinhentos e trinta e sete reais e 
quarenta e quatro centavos). Excesso de Arrecadação: 
R$ 8.908.281,86 (Oito milhões novecentos e oito mil 
duzentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) 
Superavit Financeiro: R$ 1.455.838,89 (Um milhão 
quatrocentos e cinqüenta e cinco mil oitocentos e trinta 
e oito reais e oitenta e nove centavos) Suplementação/
Anulação Dotação: R$ 1.269.062,29 (Um milhão 
duzentos e sessenta e nove mil sessenta e dois reais e 
vinte e nove centavos)
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Ficha 0000083 

Dotação 2501.0412200112.024.33903900000 

Valor 15.360,00
Projeto 2.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000178 
Dotação 4001.0824300322.043.31900400000 
Valor 300,00
Projeto 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 
CERCRIAS
Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO
Fonte 13990000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - 
PAC I

Ficha 0000189 
Dotação 4001.0824300322.044.33903000000 
Valor 2.715,75
Projeto 2.044 - MANUT. DOS SERV. DE PSE À CRIANÇA E 
ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MED. SOCIOEDUC. DE LA E 
PSC E À FAMÍLIA 
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade 
II - MSE

Ficha 0000204 
Dotação 4001.0824400312.052.33903000000 
Valor 913,87
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13010000002 - PBF - Piso Básico Fixo

Ficha 0000207 
Dotação 4001.0824400312.052.33903900000 
Valor 7.754,00
Projeto 2.052 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 13990000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS

Ficha 0000218 
Dotação 4001.0824400312.055.33903000000 
Valor 6.655,16
Projeto 2.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO 
DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/
CADÚNICO
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 13010000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de 
Gestão Descentralizada)

Ficha 0000242 

Dotação 4001.0824400322.061.33903900000 

Valor 7.369,90

Projeto 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O 
COMBATE E ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - 
CREAS

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 13990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade 
I - PAEFI

Ficha 0000270 

Dotação 4001.0824400332.070.33903000000 

Valor 1.416,00

Projeto 2.070 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 13010000011 - IGDSUAS

Ficha 0000271 

Dotação 4001.0824400332.070.33903300000 

Valor 4.000,00

Projeto 2.070 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Elemento 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

Fonte 13010000011 - IGDSUAS

Ficha 0000370 

Dotação 5002.1212200342.097.33903900000 

Valor 20.000,00

Projeto 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO 
DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação

Ficha 0000406 

Dotação 5002.1236100342.107.33903000000 

Valor 60.623,30

Projeto 2.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, 
EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO 
ENS. FUNDAMENTAL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação

Ficha 0000412 

Dotação 5002.1236100342.107.44905200000 

Valor 5.388,34

Projeto 2.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, 
EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO 
ENS. FUNDAMENTAL

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE

Fonte 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação
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Ficha 0000549 

Dotação 7501.1512200172.190.33903000000 

Valor 157,30

Projeto 2.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000563 

Dotação 7501.1545100171.060.44905100000 

Valor 350.671,46

Projeto 1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA URBANA

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual

Ficha 0000564 

Dotação 7501.1545100171.061.44903000000 

Valor 6.357,92

Projeto 1.061 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS

Elemento 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 19990000002 - Cota-Parte da Compensação 
Financeira dos Recursos Minerais

Ficha 0000565 

Dotação 7501.1545100171.061.44905100000 

Valor 252.240,09

Projeto 1.061 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 19990000002 - Cota-Parte da Compensação 
Financeira dos Recursos Minerais

Ficha 0000588 

Dotação 7502.1712200181.069.44905200000 

Valor 4.800,00

Projeto 1.069 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE

Fonte 19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - 
Contrato Nº 2751/OC-BR

Ficha 0000593 

Dotação 7502.1712200181.070.44903900000 

Valor 9.600,00

Projeto 1.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Elemento 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte 19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - 
Contrato Nº 2751/OC-BR

Ficha 0000594 

Dotação 7502.1712200181.070.44905200000 

Valor 960,00

Projeto 1.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE

Fonte 19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - 
Contrato Nº 2751/OC-BR

Ficha 0000642 

Dotação 8002.2678200192.200.33903000000 

Valor 1.500,00

Projeto 2.200 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA 
DE TRÁFEGO MUNICIPAL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 19990000106 - Fundo Municipal de Transporte e 
Trânsito Urbano

Ficha 0000716 

Dotação 9999.9999999999.999.99999900000 

Valor 558.633,60

Projeto 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Elemento 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na presente data, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de 
Fevereiro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 01 de Fevereiro de 2016.

Secretária Municipal de Gabinete



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 22

DECRETO 18.680/2016
Publicação Nº 42372

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 18.680, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016.

Suplementa a despesa prevista no orçamento para 
o exercício de 2016:

O Prefeito Municipal de Colatina, no Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das 
que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.205/2015, 
Decreta:

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa 
prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 
58.777,70 (Cinquenta e oito mil setecentos e setenta e 
sete reais e setenta centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000004 

Dotação 0301.0412200012.003.33901400000 

Valor 967,00

Projeto 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GABINETE

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000763 

Dotação 0501.0412400032.008.33903900000 

Valor 127,20

Projeto 2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CONTROLE INTERNO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000101 

Dotação 3001.0412800122.028.33903900000 

Valor 100,00

Projeto 2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE RECURSOS HUMANOS

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000146 

Dotação 4001.0412200112.027.33903900000 

Valor 693,90

Projeto 2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E 
MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 13990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade 
I - PAEFI

Ficha 0000223 

Dotação 4001.0824400312.056.33903200000 

Valor 16.584,00

Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Elemento 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte 13990000002 - Benefícios Eventuais - FMAS

Ficha 0000235 

Dotação 4001.0824400322.061.31900400000 

Valor 10.882,07

Projeto 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O 
COMBATE E ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - 
CREAS

Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO

Fonte 13990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade 
I - PAEFI

Ficha 0000247 

Dotação 4001.0824400322.064.31900400000 

Valor 2.936,58

Projeto 2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO

Fonte 13990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - 
Centro Pop

Ficha 0000767 

Dotação 5001.1236200342.096.33909200000 

Valor 3.192,48

Projeto 2.096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
DO ENSINO MÉDIO

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do 
Transporte Escolar
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Ficha 0000367 

Dotação 5002.1212200342.097.33903000000 

Valor 6.242,84

Projeto 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO 
DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação

Ficha 0000766 

Dotação 5002.1236800342.245.33909200000 

Valor 5.173,00

Projeto 2.245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 
9394/96 c/c Art. 212 da CF/88

Ficha 0000603 

Dotação 7502.1712200181.071.44903500000 

Valor 11.878,63

Projeto 1.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
PROGRAMA BID x PMC

Elemento 44903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte 19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - 
Contrato Nº 2751/OC-BR

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações 
relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os 
seguintes recursos: R$ 58.777,70(Cinquenta e oito mil 
setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos). 
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 58.777,70 
(Cinquenta e oito mil setecentos e setenta e sete reais e 
setenta centavos).

Ficha 0000007 

Dotação 0301.0412200012.003.33903900000 

Valor 967,00

Projeto 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GABINETE

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000021 

Dotação 0501.0412400032.008.33903000000 

Valor 127,20

Projeto 2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CONTROLE INTERNO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000100 

Dotação 3001.0412800122.028.33901400000 

Valor 100,00

Projeto 2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE RECURSOS HUMANOS

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não 
Vinculado

Ficha 0000145 

Dotação 4001.0412200112.027.33903000000 

Valor 693,90

Projeto 2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E 
MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 13990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade 
I - PAEFI

Ficha 0000224 

Dotação 4001.0824400312.056.33903900000 

Valor 16.584,00

Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 13990000002 - Benefícios Eventuais - FMAS

Ficha 0000236 

Dotação 4001.0824400322.061.31901100000 

Valor 10.882,07

Projeto 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O 
COMBATE E ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - 
CREAS

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 13990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade 
I - PAEFI

Ficha 0000248 

Dotação 4001.0824400322.064.31901100000 

Valor 2.936,58

Projeto 2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 13990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - 
Centro Pop
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Ficha 0000361 

Dotação 5001.1236200342.096.33903900000 

Valor 3.192,48

Projeto 2.096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
DO ENSINO MÉDIO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do 
Transporte Escolar

Ficha 0000370 

Dotação 5002.1212200342.097.33903900000 

Valor 6.242,84

Projeto 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO 
DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação

Ficha 0000453 

Dotação 5002.1236800342.245.33903900000 

Valor 5.173,00

Projeto 2.245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 
9394/96 c/c Art. 212 da CF/88

Ficha 0000605 

Dotação 7502.1712200181.071.44905200000 

Valor 11.878,63

Projeto 1.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
PROGRAMA BID x PMC

Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE

Fonte 19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - 
Contrato Nº 2751/OC-BR

Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na presente data, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de 
Fevereiro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 01 de Fevereiro de 2016.

Secretária Municipal de Gabinete

DECRETO 18.681/2016
Publicação Nº 42386

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 18.681, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016.

Suplementa a despesa prevista no orçamento para 
o exercício de 2016:

O Prefeito Municipal de Colatina, no Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das 
que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.271/2015, 
Decreta:

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa 
prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 
114.972,10 (Cento e quatorze mil novecentos e setenta e 
dois reais e dez centavos), nas seguintes dotações:

Ficha 0000060 

Dotação 6001.1030100371.121.44905100000 

Valor 48.354,40

Projeto 1.121 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 
DO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS - SANTA HELENA

Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 19990000002 - Cota-Parte da Compensação 
Financeira dos Recursos Minerais

Ficha 0000105 

Dotação 6001.1030100372.153.33903000000 

Valor 25.454,46

Projeto 2.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção 
Básico Fixo - SUS

Ficha 0000276 

Dotação 6001.1030100382.154.33904600000 

Valor 3.029,40

Projeto 2.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

Elemento 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

Ficha 0000296 

Dotação 6001.1030100382.163.31901100000 

Valor 25.781,04
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Projeto 2.163 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

Ficha 0000340 

Dotação 6001.1030500362.239.33904600000 

Valor 12.352,80

Projeto 2.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Elemento 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações 
relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes 
recursos: R$ 114.972,10 (Cento e quatorze mil novecentos 
e setenta e dois reais e dez centavos). Suplementação 
por Anulação de Outra UG: R$ 48.354,40(Quarenta e 
oito mil trezentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta 
centavos) Suplementação/Anulação Dotação: R$ 
66.617,70 (Sessenta e seis mil seiscentos e dezessete 
reais e setenta centavos).

Ficha 0000105 

Dotação 6001.1030100372.153.33903000000 

Valor 15.382,20

Projeto 2.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

Ficha 0000164 

Dotação 6001.1030100382.161.33903900000 

Valor 25.781,04

Projeto 2.161 - AMPL. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS BÁSICOS DE MÉDIA E 
DE ALTA COMPLEXIDADE

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

Ficha 0000302 

Dotação 6001.1030200372.166.33903000000 

Valor 25.454,46

Projeto 2.166 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção 
Básico Fixo - SUS

Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na presente data, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de 
Fevereiro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 01 de Fevereiro de 2016.

Secretária Municipal de Gabinete

DECRETO 18.682/2016
Publicação Nº 42392

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 18.789, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016.

Anula valores de Restos a Pagar do Fundo Municipal 
de Saúde de Colatina no ano de 2016 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, Decreta:

Artigo 1º - Ficam anulados no Balanço Geral do Fundo 
Municipal de Saúde de Colatina relativo ao ano de 2016 
os valores consignados como “Restos a Pagar Não 
Processados”, no valor de R$ 2.773,14 (Dois mil setecentos 
e setenta e três reais e quatorze centavos), referentes ao 
exercício de 2015, conforme discriminado:

Documento Credor Valor (R$)

Empenho Nº 
402/2015

V&M INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA EPP 800,00

Empenho Nº 
1129/2015

A&C COMERCIAL 
HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME 1.892,20

Empenho Nº 
846/2015

COMERCIAL M&A MARIANELLI 
LTDA EPP 63,00

Empenho Nº 
2133/2015

COMERCIAL CEREALISTA PRETTI 
LTDA FILIAL 02 17,94

TOTAL 2.773,14
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Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na presente 
data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de 
Fevereiro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 01 de Fevereiro de 2016.

Secretária Municipal de Gabinete

DECRETO 18.789/2016
Publicação Nº 42389

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 18.789, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016.

Suplementa a despesa prevista no orçamento para 
o exercício de 2016:

O Prefeito Municipal de Colatina, no Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das 
que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.205/2015, 
Decreta:

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa 
prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 
234.809,88 (Duzentos e trinta e quatro mil oitocentos 
e nove reais e oitenta e oito centavos), nas seguintes 
dotações:

Ficha 0000352 

Dotação 6001.1030100372.149.33904600000 

Valor 58.921,60

Projeto 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

Ficha 0000265 

Dotação 6001.1030100372.149.33909200000 

Valor 157.775,25

Projeto 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

Ficha 0000265 

Dotação 6001.1030100372.149.33909200000 

Valor 1.867,85

Projeto 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 12990000002 - Outras Receitas Orçamentárias

Ficha 0000250 

Dotação 6001.1030100372.153.33909200000 

Valor 7.912,12

Projeto 2.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção 
Básico Fixo - SUS

Ficha 0000350 

Dotação 6001.1030100382.155.33909200000 

Valor 132,99

Projeto 2.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E 
DROGAS

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

Ficha 0000156 

Dotação 6001.1030100382.159.33901400000 

Valor 7.000,00

Projeto 2.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Elemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

Ficha 0000349 

Dotação 6001.1030100382.159.33909200000 

Valor 691,71

Projeto 2.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

Ficha 0000353 

Dotação 6001.1030100382.161.3390920000 

Valor 393,36

Projeto 2.161 - AMPL. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS BÁSICOS DE MÉDIA E 
DE ALTA COMPLEXIDADE

Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Fonte 12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação - FAEC

Ficha 0000335 

Dotação 6001.1030500362.239.31901600000 

Valor 115,00

Projeto 2.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Elemento 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 
- PESSOAL CIVIL

Fonte 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em 
Saúde - PFVS

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações 
relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os 
seguintes recursos: R$ 234.809,88 (duzentos e trinta 
e quatro mil oitocentos e nove reais e oitenta e oito 
centavos). Suplementação/Anulação Dotação: R$ 
234.809,88 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e 
nove reais e oitenta e oito centavos).

Ficha 0000261 

Dotação 6001.1030100372.149.33903400000 

Valor 122.696,85

Projeto 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE 
PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO

Fonte 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

Ficha 0000261 

Dotação 6001.1030100372.149.33903400000 

Valor 1.867,85

Projeto 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE 
PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO

Fonte 12990000002 - Outras Receitas Orçamentárias

Ficha 0000264 

Dotação 6001.1030100372.149.33904800000 

Valor 94.000,00

Projeto 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Elemento 33904800000 - OUTROS AUXILIOS 
FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Fonte 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

Ficha 0000105 

Dotação 6001.1030100372.153.33903000000 

Valor 7.912,12

Projeto 2.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção 
Básico Fixo - SUS

Ficha 0000287 

Dotação 6001.1030100382.155.33903900000 

Valor 132,99

Projeto 2.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E 
DROGAS

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

Ficha 0000157 

Dotação 6001.1030100382.159.33903000000 

Valor 7.691,71

Projeto 2.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

Ficha 0000164 

Dotação 6001.1030100382.161.33903900000 

Valor 393,36

Projeto 2.161 - AMPL. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS BÁSICOS DE MÉDIA E 
DE ALTA COMPLEXIDADE

Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte 12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação - FAEC
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Ficha 0000332 

Dotação 6001.1030500362.239.31900400000 

Valor 115,00

Projeto 2.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO

Fonte 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em 
Saúde - PFVS

Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na presente data, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de 
Fevereiro de 2016.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 01 de Fevereiro de 2016.

Secretária Municipal de Gabinete

DECRETO 18.988/2016
Publicação Nº 42396

 DECRETO Nº 18.988, DE 23 DE MARÇO DE 2016 . 

Exonera Secretária Municipal de Saúde : 

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE exonerar Débora Gatti Carvalho do cargo de 
Secretária Municipal de Saúde.

Este ato entra em vigor na presente data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 23 de 
março de 2016.

 

Prefeito Municipal 

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 23 de março de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 18.989/2016
Publicação Nº 42395

 DECRETO Nº 18.989, DE 23 DE MARÇO DE 2016 . 

Nomeia servidor para cargo efetivo : 

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e em especial das 
contidas no artigo 12 da Lei Complementar nº 035/2005, 

RESOLVE nomear Débora Gatti Carvalho aprovado 
em concurso público para o exercício do cargo de 
PROFISSIONAL MUN. DE ADMINISTRAÇÃO – PMA III, do 
quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de 
Colatina, a partir de 23 de março de 2016.
Este ato entra em vigor na presente data.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 23 de 
março de 2016.

Prefeito Municipal 

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 23 de março de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 18.990/2016
Publicação Nº 42394

 DECRETO Nº 18.990, DE 23 DE MARÇO DE 2016 . 

Designa servidora para ocupar o cargo de Secretária 
Municipal de Saúde : 

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o que dispõe a Lei Complementar n.º 032/2005 alterada 
pela Lei Complementar nº 044/2007, 

RESOLVE designar a servidora Débora Gatti Carvalho 
para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Saúde.
Este ato entra em vigor na presente data.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 23 de 
março de 2016.

Prefeito Municipal 

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 23 de março de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.
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PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NO PRO-
CESSO 003448/16

Publicação Nº 42451

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Colatina, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do processo nº 003448/2016 
e nos termos do inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, ratificando o parecer da 
Procuradoria Municipal Geral, procederá com a aquisição 
de gêneros alimentícios em caráter emergencial, através 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Cidadania pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, prevista no 
citado dispositivo legal.

Colatina/ES, 22/03/2016.

LEONARDO DEPTULSKI  
PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NO PRO-
CESSO 005768/16

Publicação Nº 42452

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Colatina, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do processo nº 005768/2016 
e nos termos do inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, ratificando o parecer da 
Procuradoria Municipal Geral, procederá com a aquisição 
de gêneros alimentícios em caráter emergencial, através 
da Secretaria Municipal de Educação pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, prevista no citado dispositivo legal.

Colatina/ES, 22/03/2016.

LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO 

MUNICIPAL DE COLATINA

RESULTADO PRELIMINAR PROCESSO SELETIVO SEMUS Nº 002-2016 
Publicação Nº 42453

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL SEMURH 002 /2016

A Prefeitura Municipal de Colatina, através da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SEMURH), faz 
saber o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado Edital SEMURH Nº 002/2016.

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL SEMURH 002/2016

CARGO DE ENFERMEIRO DO TRABALHO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

• Patrícia Kirmse 002 15

• Aline Franco Barbarioli 014 10

• Giulliani Ferreira Fernandes 035 10

• Andréa Teixeira de Aquino Hulle 004 0

• Marília Bravin 033 0

• Rubia Moscon 021 0

• Ana Paula Sampaio Duarte Martins 007 0

• Pollyana Silva Vidal Quintão 012 0

• Jaquelini de Oliveira Amorin 047 0

• Gisele Goldner Vendramini Pinto 032 0

• Camilla Alves Ribeiro 026 0
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CARGO DE FISIOTERAPEUTA 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

• Ruslaine Mariani Gonring 003 60

• Rogeria Moscon Dias 020 60

• Chirlei Salvador 011 60

• Larissa Lavagnoli Lopes 022 60

• Nayhara Manfioletti Gonzales 016 60

• Msam Sousa Lemos 008 50

• Paula Venturoti 027 40

• Fernanda Ferrari 019 40

• Glenda Moncerrath Dias 028 40

• Paula Merlo Pacheco 006 40

• Rita de Fátima Rosmann 005 35

• Melina Helen de Souza Tabosa 002 35

• Mariana Lóss Faquette 025 30

• Renato Matias Dalben 040 30

• Jéssica Damiani 046 30

• Franciely Marin de Oliveira 039 30

• Grazieli Vervloet Poncha 036 30

• Gleisson Adão Martins Cardoso 034 25

• Marcos Alberto Tinelli 017 25

• Leda Gomes Boroto 048 25

• Jakeline Barbosa Gava 024 25

• Jaqueline Tolentino de Sousa 018 25

• Ana Karolina Sperandio Zanchetta 044 25

• Danieli Lonardelli 037 15

• Flavya Kassia Smider Pedro 042 15

• Vivian Ferreira do Espírito Santo 001 15

• Rafaela Fadini Fiorot 041 10

• Jakeline Bortolotti 030 05

• Cristina Merlo Cani 015 0

• Julierles Rosa Cordeiro 029 0

• Kelvin Schmidt Alves 043 0

• Marlon Luis Hapitsky 009 0

• Bruna Venturini Rizzi 031 0

• Renatha Moreira da Cruz 023 0

• Ana Karolina de Oliveira Meschiatti 038 0

• Débora Barbosa Gomes 013 0

• Stephanny Terra de Castro 010 0

LEONARDO DEPTULSKI

Prefeito Municipal
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SAnEAr - SErvIço ColAtInEnSE dE mEIo AmBIEntE E SAnEAmEnto AmBIEntAl

EDITAL RH 012/2016
Publicação Nº 42347

EDITAL 012/2016 DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDA-
TOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO 002/2015 NO CARGO DE PS – II –MOTORIS-
TA, PARA COMPARECER NO PERÍODO DE 30 DIAS A 
CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, NO HORÁRIO 
DAS 9:00 ÀS 11:00 E DE 12:00 ÁS 18:00 HORAS NA 
SEDE DO SANEAR, PARA APRESENTAR AS DOCU-
MENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO.

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS Nº INCRIÇÃO

31º Max Pereira dos Santos 076

32º Leonardo Fraga 149

 

Colatina-ES., 14 de Março de 2016.

Almiro Schimidt

Diretor de Administração e Finanças

ERRATA PREGÃO 011-2016
Publicação Nº 42437

SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SA-
NEAMENTO AMBIENTAL

ERRATA

Com referencia ao pregão presencial 011/2016, no item 
04 da planilha de preços, 

onde se lê: 

OLEO LUBRIFICANTE 15 w 40, TAMBOR COM 200 LITROS, 
1º REFINO, PARA MOTOR DIESEL API CG 4 PARA MOTOR 
TURBINADO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 

leia-se:

OLEO BASE SINTÉTICA 15W40, FRASCO COM 01 LITRO 
quantidade: ............170 LITROS. 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital .

Stela Zampiroli de Medeiros

Pregoeira

Domingos Martins

prEfEIturA

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS N° 069/2015.

Publicação Nº 42345

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Servi-
ços n° 069/2015.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
OURIVEIS & OURIVES LTDA - ME.

Objeto: Prorrogação do prazo em 12 (doze) meses, ini-
ciando em 01 de abril de 2016 e encerrando-se em 01 de 
abril de 2017, ao Contrato de Prestação de Serviços nº 
069/2015.

Valor: R$ 1.176,00.

Domingos Martins-ES, 24 de março de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

NOVA DATA PREGÃO Nº 009/2016
Publicação Nº 42359

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público 
que, considerando que o pedido de impugnação do Edital 
do Pregão nº 009/2016 que tem por objeto a aquisição de 
móveis escolares destinados a EMEF Augusto Peter Ber-
thold Pagung e CMEI Germano Gerhardt da Rede Municipal 
de Ensino do Município de Domingos Martins para o ano le-
tivo de 2016, foi julgado desprovido, sendo assim o edital 
da licitação normalmente com referência as especificações 
do objeto e demais exigência, passando sua abertura a 
abertura para o dia 08/04/2016 às 09 horas. 

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanen-
te de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Do-
mingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 
07 às 12 horas; site: www.domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 23 de março de 2016.

Marilene Jähring

Pregoeira Municipal
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PREGÃO 019/2016
Publicação Nº 42361

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA 

Pregão Presencial nº 019/2016

Objeto: Contratação de empresa, por meio do Sistema 
de Registro de Preços, sendo por menor preço global (lote 
único) para prestação de serviços de impressão com for-
necimento de equipamentos, insumos e peças e sistemas 
de relatório de impressões efetivamente realizadas, além 
de assistência técnica especializada para atendimento das 
Secretarias Municipais. Vencedor: SUPRIVIX SUPRIMEN-
TOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.

Domingos Martins – ES, 23 de março de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
Publicação Nº 42383

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA 

Pregão Presencial nº 014/2016

Objeto: Aquisição de cestas básicas compostas por gê-
neros alimentícios, a fim de atender o serviço de proteção 
e atendimento integral à família PAIF, referenciado pelo 
CRAS durante o ano de 2016. Vencedor: VIX COMERCIO 
E SERVIÇO EIRELLI ME.

Domingos Martins – ES, 21 de março de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito

Guarapari

prEfEIturA

CONTRATO N° 9912389501/2016 - CORREIOS
Publicação Nº 42411

CONTRATO N° 9912389501/2016, CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES CNPJ: 27.165.190/0001-
53, CONTRATADA: ECT – EMPRESA PÚBLICA, CONSTI-
TUÍDA NOS TERMOS DO DECRETO – LEI N° 509, DE 20 
DE MARÇO DE 1969. CNPJ: 34.028316/0012-66, OBJE-
TO: A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDAS 
DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÁS NECESSIDADES DO 
CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO (S) ANEXO S) 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONSTANTES DO 
CONTRATO, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA 
(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. PROCESSO N° 
23.187/2015.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

DECRETOS NºS 150 A 152/2016
Publicação Nº 42438

Decreto nº. 150/2016 - Fica aberto no orçamento vi-
gente, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), nas 
seguintes dotações orçamentárias:

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBA-
NOS E OBRAS PÚBLICAS 

19.01 – Gabinete do Secretário 

15.512.0056.1.303.000 Urbanização Pavimentação 
e Drenagem Pluvial do Bairro de Santa Mônica 

4.4.90.51.00. Obras e Instalações FR2.....................  
.......................................................... R$ 600.000,00

4.4.90.51.00. Obras e Instalações FR1..................... 
.......................................................... R$ 150.000,00

Decreto nº. 151/2016 - Nomeia a senhora MARCELE-
NE ALVES DUARTE, aprovada no Concurso Público, Edi-
tal nº 002/2012, homologado pelo Decreto Municipal nº 
1.102/2012, para ocupar o cargo efetivo de MAPB – na 
função de Professora de Matemática, 25 horas semanais, 
regido pelas Leis Municipais nº 1.820/98 e 1.823/98.

Decreto nº. 152/2016 - Decreta PONTO FACULTATI-
VO, nos órgãos da Administração Pública Municipal, o dia 
24 (vinte e quatro) de março (quinta-feira) do ano 
corrente.

Todas as atividades essenciais não serão alcançadas pela 
regalia deste artigo. 

Excetuam-se do cumprimento estabelecido neste artigo, 
as Escolas da Rede Municipal, considerando o Calendário 
Escolar.
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PRORROGAÇÃO PRAZO EDITAL
Publicação Nº 42469

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PROTOCOLO PARA 
EDITAL Nº.002/2016, PROCESSO SELETIVO PARA A 
CONCESSÃO DA BOLSA-ATLETA MUNICIPAL.

Em função do Decreto Municipal Nº. 142/2016 que decre-
tou Ponto Facultativo no dia 24 (vinte e quatro) de 
março (quinta-feira), a Prefeitura Municipal de Guara-
pari, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo 
– SECTUR e o Conselho Municipal de Esporte – COMES-
PORTE, prorrogam o período das inscrições para o próximo 
dia útil do mês corrente, até a data 28-3-2016 (segunda-
-feira).

SEMED - COMUNICAÇÃO DE ELIMINAÇÃO 6ª CON-
VOCAÇÃO

Publicação Nº 42304

Comunicado de eliminação de Candidatos do Con-
curso Público do Magistério Municipal - Edital n° 
002/2012 – 6ª convocação

Em atendimento ao disposto no Edital de Convocação pu-
blicado no DOM/ES e no Jornal “A Gazeta” de 17/02/2016, 
assegurando à Administração Municipal o preceito consti-
tucional de publicidade (art. 37 C.F.), comunicamos a eli-
minação dos candidatos abaixo relacionados:

Profissional de Educação A – Educação Infantil

Classificação Candidato Motivo da eliminação

99° Cláudia Roberta 
Neves de Lima

Item 1.5.2 do Edital 
002/2012 e item 4 do 
Edital de Convocação

103° Nayara Parmagnani 
Siqueira

Item 1.5.2 do Edital 
002/2012 e item 4 do 
Edital de Convocação

107° Flávia da Silva 
Campos de Freitas

Item 1.5.2 do Edital 
002/2012 e item 4 do 
Edital de Convocação

Item 1.5.2 do Edital 002/2012 – Será excluído do Con-
curso o Candidato convocado que não comparecer à Ge-
rência de Recursos Humanos dentro do prazo de 07(sete) 
dias úteis contados da publicação do Edital de Convocação, 
devendo ser convocado o candidato que imediatamente o 
suceder na ordem da classificação.

Item 4 do Edital de Convocação – Todos os candidatos no-
meados e constante no Anexo I, que não comparecerem 
no prazo fixado nesta Convocação ou que não apresenta-
rem a documentação obrigatória mencionada neste Edital, 
estarão automaticamente eliminados.

Atenciosamente 

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

InStItuto dE prEvIdênCIA doS SErvIdorES do munICípIo dE guArApArI

RESOLUÇÃO CMP 001-2016
Publicação Nº 42472

RESOLUÇÃO CMP N.º 001/2016

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Políticas e Di-
retrizes de Investimentos dos Recursos Patrimoniais 
do IPG, relativo ao Exercício Financeiro de 2016.

O Presidente do Conselho Municipal de Previdência 
de Guarapari, no uso de suas atribuições e competência 
conferidas pela Lei n.º 2.542/2005, c/c com os termos do 
Decreto Municipal n.º 169/2006.

R E S O L V E :

Art. 1.º – Aprovar o Plano de Políticas e Diretrizes de In-
vestimentos dos Recursos Patrimoniais do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do Município de Guarapari / ES 
– IPG, para o Exercício Financeiro de 2016. 

Art. 2.º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 1.º de janeiro de 
2016, revogadas as disposições em contrário.

Guarapari / ES, 18 de fevereiro de 2016.

ROGÉRIO BODART RANGEL

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

RESOLUÇÃO CMP 002-2016
Publicação Nº 42473

RESOLUÇÃO CMP N.º 002/2016

Dispõe sobre a aprovação do Balanço Geral Consoli-
dado do IPG, relativo ao Exercício de 2015.

O Presidente do Conselho Municipal de Previdência 
de Guarapari, no uso de suas atribuições e competência 
conferidas pela Lei n.º 2.542/2005, c/c com os termos do 
Decreto Municipal n.º 169/2006.

R E S O L V E :

Art. 1.º – Aprovar o Balanço Geral Consolidado do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores do Município de Guara-
pari / ES – IPG, relativo ao Exercício Financeiro de 2015, 
verificado os seguintes valores: 

DAS RECEITAS
No Exercício Financeiro de 2015 foram registradas as se-
guintes receitas:

R$

Receita Total Recebida 28.288.904,30

Aportes Financeiros ao RPPS – Repasse 
Financeiro 11.546.872,56

Receita Orçamentária Total Arrecadada 16.742.031,74

 Receita Corrente 16.742.031,80

 Receita de Contribuições 16.742.031,80
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 Contribuição de Servidores Ativos 6.380.869,84

 Contribuição de Servidores Inativos 426.144,03

 Contribuição de Pensionista Civil 72.040,44

 Receita Patrimonial 269.483,91

Remuneração de Fundos de Renda Fixa 0,00

Remuneração de Fundos de Renda Variável 143.452,92

Remuneração de Fundos Imobiliários 126.030,99

 Outras Receitas Correntes 199.633,00

 Receita Corrente – Operação Intra-
orçamentária 9.393.860,58

 Contribuição Patronal – Ativo Civil – Op. 
Intra-orç. 9.393.860,58

 Receita de Contribuições 6.879.054,31

 Contribuição de Servidores Ativos 6.380.869,84

DAS DESPESAS

A despesa apresenta a seguinte movimentação:

R$

Créditos Orçamentário Inicial 26.209.112,50

Créditos Suplementares por Redução 2.232.400,00

Total Autorizado 26.209.112,50

Despesas Realizadas 21.249.449,95

Pagamentos Realizados 21.249.449,95

Saldo Orçamentário (+) 4.959.662,55

Restos a Pagar 0,00

DAS DISPONIBILIDADES
R$

Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte 105.405.772,43

DAS RESERVAS – TAXA ADMINISTRATIVA
Conforme dispõe o art. 16, da Lei Municipal n.º 3.024/2009, 
o IPG dispõe de uma Taxa de Administração Anual de 2% 
(dois por cento) sobre o total pago aos filiados do RPPS 
no exercício anterior; em decorrência da não utilização do 
total dos recursos disponíveis foram constituídas “Reser-
vas Administrativas”, na ordem de R$ 7.591.132,94 (sete 
milhões, quinhentos e noventa e um reais, cento e trinta 
e dois reais e noventa e quatro centavos) visando futuros 
investimentos para a Autarquia.

DA CONCLUSÃO
Conclui-se, que o Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Guarapari / ES – IPG, atendeu, dentro dos 
seus esforços e estrutura, o que dispõe a legislação em 
vigor, e que atuou em sua missão como órgão Gestor Pre-
videnciário na preservação e no crescimento do Patrimônio 
dos Servidores filiados ao Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS, atuando também, como Órgão de apoio e 
orientação auxiliar dos Poderes Executivo e Legislativo na 
construção das Políticas Públicas Previdenciárias do Muni-
cípio de Guarapari.

Art. 2.º – Esta resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 
2016.

Guarapari / ES, 23 de março de 2016.

ROGÉRIO BODART RANGEL

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Ibiraçu

prEfEIturA

DECRETO 5.147/2016
Publicação Nº 42337

DECRETO Nº 5.147/2016

DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA QUE 
ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais, em especial, o inciso VI 
do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando o inciso V do artigo 37 da Constituição 
Federal;

Considerando os artigos 25, 26 e 101 da Lei Municipal nº. 
2.762/07 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais);

Considerando o artigo 28 da Lei Municipal nº. 2.000/97;

Considerando que a servidora elencada neste Decreto 
exerce função relevante na Secretaria Municipal onde está 
lotada, sendo considerado imprescindível para realização 
dos serviços públicos prestados na aludida Secretaria;

Considerando que a servidora abaixo relacionada, no ex-
ercício de suas atividades na Secretaria Municipal, assume 
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atribuições diferenciadas e de maior responsabilidade e com-
plexidades daquelas estabelecidas para seu cargo efetivo;

Considerando que a aludida servidora, no âmbito da sua 
respectiva Secretaria Municipal, exercem funções de as-
sessoramento, chefia e direção;

Considerando que a servidora a ser contemplada com 
a gratificação demonstram enorme dedicação ao serviço 
público municipal, exercendo suas atividades de forma efi-
ciente, impelindo uma alta resolutividade dos problemas 
administrativos, bem como sempre apresentando soluções 
para implementar uma gestão pública mais eficiente, re-
sultando em grande melhoria dos serviços prestados pelas 
Secretarias Municipais as quais estejam vinculados.

Considerando a relação de confiança entre o Secretário 
Municipal e as atividades exercidas pela servidora benefi-
ciada pela gratificação.

Considerando que a servidora, no exercício das atribuições 
de seu cargo efetivo, a exercem de forma altamente espe-
cializada, gerando trabalho de alto nível, gerando serviços 
públicos de grande qualidade, atendendo ao principio con-
stitucional da eficiência.

DECRETA:

Art. 1.º Conceder à servidora ORLEIDE GOZZER PIG-
NATON, ocupante do cargo efetivo de SERVENTE desta 
municipalidade, uma gratificação de 30% (trinta por cen-
to) sobre os seus vencimentos mensais, conforme dispõe o 
art. 28 da Lei Municipal nº. 2.000/97, a partir 07.03.2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 07.03.2016, 
revogadas as disposições ao contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 21 de março 
de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admin-
istração em 21 de março de 2016. 

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

DECRETO 5.148/2016
Publicação Nº 42338

DECRETO Nº 5.148/2016

DETERMINA A CONTENÇÃO E REDUÇÃO DE DESPE-
SAS, A LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E DAS DESPESAS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando as disposições constantes na LeiComple-
mentar Federal n°101/2000, Lei Orgânica Municipal e 
LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Considerando que a arrecadação municipal não está aten-
dendo as Metas do Resultado Primário e Nominal;

Considerando que há a necessidade de redução de despe-
sas, delimitação de empenho e movimentação financeira 
como objetivo de manter, na execução orçamentária, o 
equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro 
vigente.

DECRETA:

Art.1º- Ficam reduzidas em até 25% todas as dotações 
orçamentárias para empenho e movimentação financeira 
de todas as Secretarias, Gabinete, Procuradoria e Contro-
ladoria deste Município.

Parágrafo Primeiro – Excetuam-se, do art. 1º, as dotações 
orçamentárias para empenho e movimentação financeira, 
aos serviços essenciais das Secretarias, devendo ser ex-
pressamente motivadas pelos Secretários e autorizadas 
pelo Prefeito Municipal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos em 01 de março de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 21 de março 
de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admin-
istração em 21 de março de 2016. 

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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LEI 3.750/2016 
Publicação Nº 42339

LEI N.° 3.750/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
IBIRAÇU PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
faço saber que a Câmara Municipal de Ibiraçu, usando das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos 
arts. 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir crédi-
to adicional suplementar ao orçamento do Município de Ibi-
raçu, para o exercício de 2016, no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), através da seguinte dotação:

110 Secretaria Municipal de Saúde
001 Secretaria Municipal de Saúde

110001.1030100252.076 Manutenção do Pronto Atendi-
mento Municipal

44905200000 Equipamento e Material Per-
manente 200.000,00

Art. 2º. Serão utilizados como fonte de recurso para fazer 
face a abertura do crédito adicional suplementar de que 
trata o art. 1º desta Lei, os recursos advindos do Fundo 
Nacional de Saúde – Ministério da Saúde – Governo Fede-
ral, por intermédio da Proposta de Aquisição de Equipa-
mento / Material Permanente nº 14635.944000/1140-06, 
deferido conforme Emenda Parlamentar nº 28980016, di-
retamente ao Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Ibiraçu, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
conforme Parecer Consulta TCEES 028/2004.

Parágrafo único. O objeto destes recursos destina-se a 
aquisição de Equipamento e Material Permanente no fim 
de vida útil.

Art. 3º. O crédito Adicional suplementar de que trata esta 
Lei será aberto por Decreto Municipal, nos termos do art. 
42 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orça-
mentário e financeiro que se refere o § 5º, do art. 17, da 
Lei Complementar n º 101/2000, por se tratar de despe-
sa a ser custeada com recursos específicos e de dotações 
consignadas no orçamento.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 16 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 16 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.710/2016
Publicação Nº 42306

PORTARIA Nº. 16.710/2016.

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo de-
terminado, SIMONE MINCHIO CORREIA para ocupar 
o cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, a partir de 
17.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos

PORTARIA 16.711/2016
Publicação Nº 42307

PORTARIA Nº. 16.711/2016

NOMEAR SERVIDOR PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear o servidor contratado por tempo deter-
minado, CLEBERSON ANDRADE para ocupar o cargo de 
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE, a partir de 18.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 
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Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos

PORTARIA 16.712/2016
Publicação Nº 42308

PORTARIA Nº. 16.712/2016

NOMEAR SERVIDOR PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear o servidor contratado por tempo determi-
nado, RAYAN KEUVER CAMPOS FERREIRA para ocupar 
o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE, a partir de 
22.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos

PORTARIA 16.713/2016
Publicação Nº 42309

PORTARIA Nº. 16.713/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo de-
terminado, MARIA APARECIDA ALVES DA ENCAR-
NAÇÃO para ocupar o cargo de SERVENTE, a partir de 
22.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos

PORTARIA 16.714/2016
Publicação Nº 42310

PORTARIA Nº. 16.714/2016

NOMEAR SERVIDOR PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear o servidor contratado por tempo deter-
minado, FRANCISCO ELIAS GIANIZELLI para ocupar o 
cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, a partir de 
22.02.2016.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos

PORTARIA 16.715/2016
Publicação Nº 42311

PORTARIA Nº. 16.715/2016

NOMEAR SERVIDOR PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear o servidor contratado por tempo determi-
nado, ELI ASSIS LOPES para ocupar o cargo de MOTO-
RISTA DE VEÍCULO PESADO, a partir de 01.03.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.03.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.716/2016
Publicação Nº 42312

PORTARIA Nº. 16.716/2016

NOMEAR SERVIDORES PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear os servidores contratados por tempo de-
terminado, para ocupar o cargo de AUXILIAR DE SERVI-
ÇO MULTIFUNCIONAL, a partir de 22.02.2016:

I - ROBSON SANTINI

II - ANTONIO MACHADO

III - JOSE SEBASTIÃO MONTEBELER GOIS

IV - ADENISIO GOMES

V - MILTON FRANCISCO DOS REIS

VI - LORRAN CAMPOS

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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PORTARIA 16.717/2016
Publicação Nº 42313

PORTARIA Nº. 16.717/2016

NOMEAR SERVIDOR PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear o servidor contratado por tempo determi-
nado, WESLEY CABRAL DE FREITAS para ocupar o cargo 
de TECNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 07.03.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 07.03.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.718/2016
Publicação Nº 42314

PORTARIA Nº. 16.718/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFI-
CA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo de-
terminado, ROSIMAR SILVA F. FRANCISCO para ocu-
par o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 
26.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.719/2016
Publicação Nº 42315

PORTARIA Nº. 16.719/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo de-
terminado, ELINARA CANDIDO RAMOS BOSI para ocu-
par o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 
16.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.720/2016
Publicação Nº 42316

PORTARIA Nº. 16.720/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo de-
terminado, MARIA DA PENHA SFALSIN para ocupar 
o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 
04.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.721/2016
Publicação Nº 42317

PORTARIA Nº. 16.721/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo deter-
minado, THYELLE SANTOS RIZZO para ocupar o cargo 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 26.01.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26.01.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.722/2016
Publicação Nº 42318

PORTARIA Nº. 16.722/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE
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Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo deter-
minado, SUELEN GUAITOLINI DE FREITAS para ocu-
par o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 
01.03.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.03.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.723/2016
Publicação Nº 42319

PORTARIA Nº. 16.723/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo deter-
minado, MARIA ANTONIO ROSA para ocupar o cargo de 
SERVENTE, a partir de 01.03.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.03.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.724/2016
Publicação Nº 42320

PORTARIA Nº. 16.724/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo deter-
minado, MARISSONIA FERREIRA F. DOS SANTOS para 
ocupar o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a partir 
de 04.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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PORTARIA 16.725/2016
Publicação Nº 42321

PORTARIA Nº. 16.725/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo deter-
minado, MARCILENE DA PENHA FREITAS para ocupar o 
cargo de SERVENTE, a partir de 22.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.726/2016
Publicação Nº 42322

PORTARIA Nº. 16.726/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo deter-
minado, MARIA DA PENHA E SILVA para ocupar o cargo 
de AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, a partir 
de 03.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.727/2016
Publicação Nº 42323

PORTARIA Nº. 16.727/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo de-
terminado, JACKELINE TONON PEREIRA para ocupar 
o cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, a partir de 
06.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.
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EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.728/2016
Publicação Nº 42324

PORTARIA Nº. 16.728/2016

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a servidora contratada por tempo de-
terminado, SILVANA CLEMENTINA FLORENTINO para 
ocupar o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFU-
CIONAL, a partir de 26.02.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26.02.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.729/2016
Publicação Nº 42325

PORTARIA Nº. 16.729/2016

NOMEAR SERVIDOR PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear o servidor contratado por tempo determi-
nado, JOAO LUCAS ALPOIN PIRES para ocupar o cargo 
de AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUCIONAL, a partir 
de 02.03.2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02.03.2016, 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.730/2016
Publicação Nº 42326

PORTARIA Nº. 16.730/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR 
MERECIMENTO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais;

Considerando o Processo Administrativo nº 4251/2014 e a 
decisão nela contida;
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Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput 
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;

Considerando que administração pública tem o dever de 
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério, 
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n 
3.644/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento ao 
servidor RUBENS CLAUDIO FAVALESSA LOUREIRO 
ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, passando de 
MAPB–III-3 para MAPB-III-4 referente ao período de 
11/11/11 a 10/11/13, passando o mesmo a ser re-
munerado de acordo com o padrão salarial constante na 
Carreira.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10.11.2013, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 16.658/2016. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.731/2016
Publicação Nº 42327

PORTARIA Nº. 16.731/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR 
MERECIMENTO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais;

Considerando o Processo Administrativo nº 4226/2014 e a 
decisão nela contida;

Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput 
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;

Considerando que administração pública tem o dever de 
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério, 
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n 
3.644/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento ao 
servidor ALAN GUIMARÃES SOUZA GRAZZIOTTI ocu-
pante do cargo efetivo de PROFESSOR, passando de 
MAPB–III-1 para MAPB-III-2 referente ao período de 
01/12/11 a 30/11/13, passando o mesmo a ser re-
munerado de acordo com o padrão salarial constante na 
Carreira.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30.11.2013, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 16.653/2016. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos 
Humanos

PORTARIA 16.732/2016
Publicação Nº 42328

PORTARIA Nº. 16.732/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR 
MERECIMENTO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais;

Considerando o Processo Administrativo nº 0334/2015 e a 
decisão nela contida;

Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput 
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;

Considerando que administração pública tem o dever de 
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério, 
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n 
3.644/2015;
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RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento a 
servidora ROBERTA DE CARLI BOF ocupante do car-
go efetivo de PROFESSOR, passando de MAPB–III-1 
para MAPB-III-2 referente ao período de 21/07/11 
a 20/07/13, passando o mesmo a ser remunerado de 
acordo com o padrão salarial constante na Carreira.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20.07.2013, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 16.612/2016. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.733/2016
Publicação Nº 42329

PORTARIA Nº. 16.733/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR 
MERECIMENTO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais;

Considerando o Processo Administrativo nº 3917/2014 e a 
decisão nela contida;

Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput 
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;

Considerando que administração pública tem o dever de 
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério, 
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n 
3.644/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento a ser-
vidora MARUSA LENA GUIDOLINI GRIPPA ocupante do 
cargo efetivo de PROFESSOR, passando de MAPA–III-
8 para MAPA-III-9 referente ao período de 01/04/12 
a 31/03/14, passando o mesmo a ser remunerado de 
acordo com o padrão salarial constante na Carreira.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31.03.2014, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 16.654/2016. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.734/2016
Publicação Nº 42330

PORTARIA Nº. 16.734/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR 
MERECIMENTO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais;

Considerando o Processo Administrativo nº 3677/2015 e a 
decisão nela contida;

Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput 
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;

Considerando que administração pública tem o dever de 
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério, 
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n 
3.644/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento a 
servidora LUCILENE APARECIDA ALMEIDA ROSALEM 
RODRIGUES ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, 
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passando de MAPA–III-8 para MAPA-III-9 referente ao 
período de 01/04/12 a 31/03/14, passando o mesmo a 
ser remunerado de acordo com o padrão salarial constante 
na Carreira.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31.03.2014, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 16.630/2016. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.735/2016
Publicação Nº 42331

PORTARIA Nº. 16.735/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR 
MERECIMENTO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais;

Considerando o Processo Administrativo nº 3580/2015 e a 
decisão nela contida;

Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput 
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;

Considerando que administração pública tem o dever de 
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério, 
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n 
3.644/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento a 
servidora PATRICIA VICENTE GOMES ocupante do car-
go efetivo de PROFESSOR, passando de MAPA–III-3 
para MAPA-III-4 referente ao período de 17/05/12 

a 16/05/14, passando o mesmo a ser remunerado de 
acordo com o padrão salarial constante na Carreira.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16.05.2014, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 16.655/2016. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.736/2016
Publicação Nº 42333

PORTARIA Nº. 16.736/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR 
MERECIMENTO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais;

Considerando o Processo Administrativo nº 4235/2014 e a 
decisão nela contida;

Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput 
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;

Considerando que administração pública tem o dever de 
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério, 
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n 
3.644/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento a ser-
vidora SOLANGE DOS REIS DE AS DEMONEL ocupante 
do cargo efetivo de PROFESSOR, passando de MAPA–III-
2 para MAPA-III-3 referente ao período de 01/02/11 a 
31/01/13, passando o mesmo a ser remunerado de acor-
do com o padrão salarial constante na Carreira.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31.01.2013, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 16.657/2016. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA 16.737/2016
Publicação Nº 42334

PORTARIA Nº. 16.737/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR 
MERECIMENTO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais;

Considerando o Processo Administrativo nº 3952/2014 e a 
decisão nela contida;

Considerando o que dispõe o art. 42 e ss. e o art. 78 caput 
e § 2º da lei Municipal n 3.644/2015;

Considerando que administração pública tem o dever de 
realizar o enquadramento dos profissionais do magistério, 
de acordo com o que dispõe o art. 82 da lei Municipal n 
3.644/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Progressão por Merecimento a 
servidora ORMI DO NASCIMENTO ocupante do car-
go efetivo de PROFESSOR, passando de MAPP–III-7 
para MAPP-III-8 referente ao período de 01/02/12 
a 31/01/14, passando o mesmo a ser remunerado de 
acordo com o padrão salarial constante na Carreira.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31.01.2014, 
revogadas às disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº. 16.617/2016. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos 
Humanos

PORTARIA 16.738/2016
Publicação Nº 42335

PORTARIA Nº. 16.738/2016

NOMEAR SERVIDOR PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais, em especial, o 
inciso VI do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, e:

RESOLVE

Art. 1º. Nomear ARDEMIRO FERREIRA para o cargo co-
missionado de ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, a partir 
de 18.03.2016, na forma da Lei Municipal nº. 3.080/2010 
e com vencimentos devidamente atualizados.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18.03.2016 
revogadas às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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PORTARIA 16.739/2016
Publicação Nº 42336

PORTARIA Nº 16.739/2016

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, usando de suas atribuições legais, e;

Considerando o requerimento de férias encaminhado pela 
Divisão de Recursos Humanos, através do Processo Admi-
nistrativo nº 0423/2016;

Considerando o que dispõe o inciso XVII, do art. 7º da 
Constituição Federal;

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a servidora MARRIELLE GOMES SOA-
RES, ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
férias regulamentares a que tem direito, referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 02.09.2014 a 01.09.2015, que serão 
gozadas a partir de 01.04.2016 a 20.04.2016.

Art. 2º. Conceder ainda 1/3 do vencimento, com base no 
inciso XVII, do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 3º. Concede ainda a conversão de 1/3 em dinheiro, 
conforme § 5º, do art. 106 da Lei Municipal nº 2.926/2008.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, gerando seus efeitos a partir de 01.04.2016, revo-
gadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de 
março de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, em 21 de março de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos 

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP Nº 019/2016
Publicação Nº 42363

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o re-
sultado das amostras referente ao Pregão Presencial nº 
019/2016, onde foram aprovadas pela SEMSA a amostra 
da Empresa: Celeste Dist. De Medicamentos Ltda Me que 
venceu o item 02.

Angela Mª T. Polezeli

Pregoeira 

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP Nº 022/2016
Publicação Nº 42364

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o re-
sultado do Pregão Presencial nº 022/2016, onde declara a 
vencedora as seguintes Empresas: TEC LIGTH INDUSTRIA 
E COMERCIO DE REATORES LTDA ME (LOTES 02, 04, 05, 
06 E 07). CONSTRUTORA DIAMANTINA EIRELI ME (LOTE 
03). ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA ME (LOTE 08).

Angela Mª T. Polezeli

Pregoeira 

RESUMO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 130/ 
2014

Publicação Nº 42350

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/14

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: 
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CNPJ 
39.781.752/0001-72. Proc. N°: 5488/14. PP 065/14. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em con-
versão de dados, implantação, treinamento, cessão de di-
reito de uso por prazo determinado de solução integrada 
de informática e serviços de manutenção mensal. “Adita o 
valor de R$ 3.500,00 ao contrato original, que passa de R$ 
24.800,00 para R$ 28.300,00”. O presente Termo Aditivo 
gera efeitos a partir de 23/03/2016. Ficam inalteradas as 
demais cláusulas contratuais. 

Ibiraçu, 23 de março de 2016.

Eduardo M. Zanotti

Prefeito Municipal
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João Neiva

prEfEIturA

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2011
Publicação Nº 42454

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2011

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmº Sr. 
Municipal, torna público o 5º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 034/2011.

CONTRATADA: DUAL ENGENHARIA LTDA EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO

“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Originá-
rio até 31/12/2016, a partir do dia 03/03/2016.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

2.1 – As despesas inerentes a este aditivo correrão à conta 
do Orçamento vigente a saber:

SEMOSU

Órgão: 024 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
1545200052.016

Elemento de Despesa: 33903600000 – Fonte: 10000000 

Ficha: 0000156

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CON-
TRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratu-
ais. 

João Neiva, 03 de Março de 2016.

Romero Gobbo Figueredo

Prefeito Municipal

ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
Publicação Nº 42455

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2016

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, através da Pregoei-
ra, Portaria n.º 9.369 de 27/11/2015, TORNA PÚBLICO a 
ANULAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/2016, a 

partir da homologação, cujo objeto é a formalização de 
Registro de Preços para a aquisição de material de odon-
tológico, para atender aos diversos setores da Secretaria 
Municipal de Saúde, cujas especificações encontram-se 
detalhados no Anexo I do presente edital, de acordo com 
o processo administrativo n° 3.003/2015, oriundo da Se-
cretaria Municipal de Saúde, por motivo de oportunidade 
e conveniência, em atendimento aos princípios licitatórios 
e constitucionais, de acordo com a Decisão exarada pelo 
Ilm.º Senhor Secretário Municipal de Saúde.

João Neiva-ES, 23 de março de 2016.

Maria Célia Peixoto da Silva

Pregoeira PMJN

REVOGAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 031/2015

Publicação Nº 42457

TERMO DE REVOGAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 031/2015 de 27/01/2016, PUBLICA-
DO EM 04/02/2016.

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, CNPJ nº 
31.776.479/0001-86, com sede à Av: Presidente Vargas, 
157, João Neiva/ES, neste ato representado pelo Exmo. 
Prefeito Municipal, Sr. Romero Gobbo Figueredo, tendo 
em vista o que consta no processo administrativo nº 4.580 
de 28/12/2015, 

RESOLVE:

Art. 1.1 - Fica REVOGADO o 1º termo aditivo ao contrato 
nº 031/2015 de 27/01/2016, publicado em 04/02/2016, 
celebrado entre o Município de João Neiva e a empresa M. 
Souza Construtora Ltda.

Parágrafo Único – A presente revogação faz-se necessário 
devido a existência de outro 1º termo aditivo ao contra-
to n.º 31/2015, firmado em 20/11/2015 e publicado em 
31/12/2015.

Art. 2.1 – O presente Termo de Revogação será publicado 
no Jornal “A Tribuna” e no “Diário Oficial dos Municípios 
do Estado do Espírito Santo”, igualmente a publicação do 
termo ora revogado.

João Neiva, 18 de Março de 2016.

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

CONTRATANTE
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Pedro Canário

CâmArA munICIpAl

RESUMO CONTRATO 004/2016
Publicação Nº 42397

RESUMO DO CONTRATO Nº 004/2016

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pedro Canário-ES

CONTRATADA: SM COMUNICAÇÕES LTDA, OBJETO: 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço 
de transmissão ao vivo das sessões ordinárias, extraordi-
nárias, solenes.

FORMA DE AQUISIÇÃO: Tomada de Preço nº 001/2016

VALOR GLOBAL MENSAL: R$ 4.230,00 (quatro mil du-
zentos e trinta reais)

VIGÊNCIA: O prazo de duração do contrato será da data 

de sua assinatura até 31/12/2016, podendo ser prorroga-
do, nas hipóteses previstas em lei.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 – Câmara Municipal; 
01.01.00 – Gabinete do Presidente; 01.031.0001.2.0001 
– Manutenção das Atividades Legislativas; 3.3.90.39.00 
– Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2016.

PROCESSO: 5.606/2015

ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

Presidente Kennedy

prEfEIturA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 42377

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
– PROCESSO Nº 022012/2015.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Geraldo 
Passabão. O Secretario Municipal de Assistência Social, à 
vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Arti-
go 24, Inciso X, da Lei 8.666/93, ratifica e torna público à 
locação de um imóvel, situado na Rua João Baptista Rizzo, 
Nº 123, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a 
família da Sra. Eliziane Moreira Silva, que se encontra em 
situaçao de Vulnerabilidade Social, por um período de 06 
(seis) meses.

Presidente Kennedy – ES, 23 de Março de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro
Secretário Municipal de Assistência Social

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
Publicação Nº 42432

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO 
DE DÍVIDA

Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer exarado 
pela procuradoria Geral do Município, RECONHEÇO a dívi-
da contraída com a empresa Serviços Póstumos do Espirito 

Santo LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 36.376.648/0001-
04, com sede na Rua Jeronimo Monteiro, 503, Bairro 
Jaburuna, CEP: 29.100.400, Vila Velha/ES, no valor de R$ 
1.613,00 (um mil, seiscentos e treze reais), referente ao 
serviço funerário prestado para o sepultamento de Nair 
da Costa Martins, ocorrido no dia 01/01/2016, conforme 
contrato 000001/2016 do pregão eletrônico 0034/2015, 
nota fiscal 00118, período que a empresa prestou servi-
ço a Secretaria de Assistência Social antes da vigência do 
contrato. 

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
NOTA DE EMPENHO, a conta de dotação própria do orça-
mento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º 
do art. 63, da lei Federal nº 4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na 
forma da Lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 23 de março de 2016.

Ricardo Vasconcelos Cordeiro

Secretário Municipal de Assistência Social
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Santa Teresa

prEfEIturA

AVISO PP 045/2016
Publicação Nº 42346

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°045/2016

OBJETO: aquisição de pneus novos.

ABERTURA DA SESSÃO: 9h do dia 07/04/2016

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly 
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO 
MUNICIPIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Santa Teresa,23 de março de 2016

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

DECRETO 099/2016
Publicação Nº 42355

DECRETO N° 099/2016

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 001/2016 DA COMISSÃO 
DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS QUE RE-
AJUSTA O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, com base no que 
dispõe a Lei Municipal Nº 1.715/2006,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aprovada e homologada a Resolução nº 
001/2016 da Comissão do Transporte Coletivo de Pas-
sageiros, que fixa a tarifa do transporte coletivo urbano 
em R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) e a tarifa do 
transporte coletivo semi urbano em R$ 3,75 (três reais e 
setenta e cinco centavos) no Município de Santa Teresa.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor no dia 1º de abril de 
2016, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 23 de março de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 100/2016
Publicação Nº 42358

DECRETO N° 100/2016

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 001/2016 DO CONSELHO 
MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA TERESA.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, com base no que 
dispõe a Lei Municipal Nº 2.126/2010,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aprovada e homologada a Resolução nº 
001/2016 do Conselho Municipal do Terminal Rodoviário 
de Santa Teresa, que reajusta as tarifas, taxas e alugueis 
do Terminal Rodoviário de Santa Teresa.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor no dia 1º de abril de 
2016, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 23 de março de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 23/03/ 
2016

Publicação Nº 42393

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 341/2014

CONTRATANTE: Fundo municipal de Saúde de Santa 
Teresa – ES.

CONTRATADA: Tainara Demuner.

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
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OBJETO: Acordam em rescindir a partir de 1º de março 
de 2016.

PROCESSO: 2526/2016.

Santa Teresa, 1º de março de 2016.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 377/2013

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADO: João Vitor Neves da Costa.

OBJETO: Acordam em rescindir a partir de 30 de março 
de 2016.

PROCESSO: 2981/2016.

Santa Teresa, 18 de março de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
214/2016

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: ANA Elisa Souza Carão.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, no cargo de Assistente Social, para atuar no 
CREAS, 30 (trinta) horas semanais da Secretaria Municipal 
de Assistência Social.

VIGÊNCIA: Terá início em 02 de março de 2016 e término 
em 23 de novembro de 2016, podendo ser prorrogado a 
critério da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
1.861,82 (hum mil, oitocentos e sessenta e um reais e 
oitenta e dois centavos), deduzidos os encargos sociais. 

PROCESSO: 1876/2016.

Santa Teresa, 14 de março de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA CGAB Nº 062/2016 - DESIGNA FISCAL DE 
CONTRATO

Publicação Nº 42353

PORTARIA/CGAB Nº 062/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATOS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor abaixo relacionado para 
ser fiscal de Contratos firmados pela Municipalidade:

I – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PROCEDA OS SER-
VIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA, CONSUL-
TORIA E ASSESSORIA PARA O CADASTRAMENTO E REGU-
LARIZAÇÃO E INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR COM EMIS-
SÃO DE LAUDO DER-ES DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O 
TRANSPORTE ESCOLAR:

a) SMED: Bruno Felipe Effgen Novelli – Processos: 
898/2016, 899/2016 e 902/2016.

Art. 2.º Os Servidores responsáveis pela fiscalização de-
verão informar à Administração sobre eventuais vícios, 
irregularidades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou 
dos serviços prestados pela empresa contratada, propor 
as soluções e as sanções que forem cabíveis para a regu-
larização das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 23 de março de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 23-03-16
Publicação Nº 42340

RESUMO DO SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2012

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Empresa Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais.
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DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual, ini-
cialmente pactuado entre as partes, de 08 de março de 
2016 até 07 de março de 2017, podendo ser prorrogado a 
critério da administração.

DO VALOR: R$ 91.203,20 (noventa e um mil, duzentos e 
três reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO: 010018.0812200012.001.33903900000 – 
Fonte: 1000;

005005.0412200012.001.33903900000 – Fonte: 1000;

008008.1236100012.023.33903900000 – Fonte: 1102;

008008.1212200012.021.33903900000 – Fonte: 1101;

002002.0412200012.001.33903900000 – Fonte: 1000;

009009.1512200012.001.33903900000 – Fonte: 1000;

013022.2612200012.001.33903900000 – Fonte: 1000;

004004.0412300012.001.33903900000 – Fonte: 1000;

012012.1312200012.001.33903900000 – Fonte: 1000.

PROCESSO: 1345/2016

Santa Teresa, 01 de março de 2016.

 
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO 001 COMISSÃO TRANSPORTE COLETIVO
Publicação Nº 42356

COMISSÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSA-
GEIROS

RESOLUÇÃO CTCP Nº 001/2016

A Comissão do Transporte Coletivo de Passageiros do Mu-
nicípio de Santa Teresa, no uso de suas atribuições legais 
atribuídas pela Lei Municipal nº 1715/2005.

RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar o reajuste da tarifa de transporte coletivo 
urbano para R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos);

Art. 2.º Aprovar o reajuste da tarifa do transporte coleti-
vo semiurbano para R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco 
centavos);

Art. 3.º Esta Resolução deve ser homologada pelo Chefe 
do Executivo para que produza seus efeitos legais, revo-
gando-se as disposições em contrario.

Santa Teresa-ES, 04 de março de 2016.

ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO

Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Representante do Poder Executivo

RESOLUÇÃO 001 CONSELHO TERMINAL RODOVIÁ-
RIO

Publicação Nº 42357

CONSELHO MUNICIPAL DO TERMINAL  
RODOVIÁRIO DE SANTA TERESA

RESOLUÇÃO CMTR Nº 001/2016

O Conselho Municipal do Terminal Rodoviário de Santa Te-
resa, no uso de suas atribuições legais e considerando a 
Lei Municipal nº 2.126/2010,

RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar o coeficiente para reajuste dos alugueis 
em até 10,54% (dez virgula cinquenta e quatro por cen-
to), na data de vencimento dos contratos.

Art. 2.º Aprovar o reajuste da taxa de utilização de sanitá-
rios para R$1,10 (um real e dez centavos) por pessoa sem 
bilhete de passagem.

Art. 3.º Aprovar o reajuste da tarifa de embarque no Ter-
minal Rodoviário para o valor de R$ 1,30 (um real e trinta 
centavos).

Parágrafo Único. A taxa de embarque será reajustada 
de acordo com o índice de reajuste das passagens de ôni-
bus intermunicipais aprovada pelo Conselho de Transporte 
Coletivo Intermunicipal – CTI, a partir da publicação desta 
Resolução.

Art. 4.º Aprovar o coeficiente para reajuste da TLMC (taxa 
de limpeza, manutenção e conservação) correspondente a 
10,54% (dez virgula cinquenta e quatro por cento).

Art. 5.º Aprovar o coeficiente para reajuste das demais 
taxas correspondente a 10,54% (dez virgula cinquenta e 
quatro por cento).

Art. 6.º Esta Resolução deve ser homologada pelo Chefe 
do Executivo para que produza seus efeitos legais, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Santa Teresa-ES, 04 de março de 2016.

ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO

Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Representante do Poder Executivo
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RESULTADO PP 037/2016
Publicação Nº 42378

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 037/2016

Resultado: LICITAÇÃO DESERTA

Santa Teresa,23 de março de 2016

Iliani Totola Kanupp

Pregoeira Oficial – PMST

São Domingos do Norte

prEfEIturA

EDITAL N° 01/2016
Publicação Nº 42419

EDITAL Nº 001/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE/SDN, tornam público, 
por ordem do Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte- ES e do Senhor Diretor do SAAE, em cumpri-
mento ao disposto no art. 37, inciso II e art. 206, inciso V, ambos da Constituição Federal e demais legislação e normas 
estabelecidas neste edital, que nos dias 24/03/2016 a 25/04/2016, estarão abertas as inscrições para os candidatos ao 
CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS para provimento de cargos vagos existentes no 
QUADRO DE PESSOAL desta municipalidade e de sua autarquia, conforme consta da Lei Orgânica Municipal e nos termos 
das Lei Municipais nº 210/99 (Regime Jurídico Único), 825/15 (Normas sobre Concurso Público), 211/99, 155/98 e 153/97 
e suas alterações e demais normas administrativas, bem como os que vagarem ou forem criados no período de validade 
deste Concurso. O Cronograma do Concurso (Previsão) consta no Anexo I do presente Edital. Os cargos, carga horária 
semanal, número de cargos vagos, taxa de inscrição, instrução mínima exigível, vencimento inicial e o regulamento do 
concurso público municipal seguem abaixo discriminados:

CARGO
CARGA 

HOR/ SE-
MANAL

VAGAS
TAXA

INSCRIÇÃO
REQUISITOS VENCIMENTO 

INICIAL

Coveiro 40 01/CR R$26,00 Instrução Formal (4ª Série) R$ 880,00
Ajudante (SAAE) 40 03 R$26,00 Instrução Formal (4ª Série) R$ 880,00
Trabalhador Braçal 40 18/CR R$26,00 Instrução Formal (4ª Série) R$ 880,00

Motorista 40 13 R$30,00

Instrução Formal (4ª Série) + CNH “D” 
+ Curso Direção Defensiva + Curso de 
Formação de Condutor de Transporte 
Escolar + Curso de Condução de Veí-
culos de Emergência + exame psico-
técnico com aprovação especial para 
transporte de alunos até a posse

R$ 1.005,63

Operador de Máquinas (esca-
vadeira hidráulica, motonive- 
ladora(patrol), retroescavadei-
ra, pá carregadeira e rolo com-
pacta- dor (pé de carneiro)).

40 04 R$37,00 Fundamental Completo + CNH “C” R$ 1.249,38

Zelador 44 08/CR R$26,00 Fundamental Completo R$ 880,00
Servente 40 30 R$26,00 Fundamental Completo R$ 880,00
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Cuidador Social 40 03 R$26,00 Fundamental Completo + Conhecimen-
to da Lei nº 8.069/90 R$ 880,00

Pedreiro 40 01/CR R$30,00 Fundamental Completo + Curso de 
Formação Profissional R$ 1.005,63

Auxiliar de Mecânica 40 02/CR R$26,00 Fundamental Completo R$ 880,00

Mecânico 40 01 R$30,00 Ensino Médio + curso de capacitação + 
conhecimentos básicos de informática R$ 1.005,63

Eletricista 40 01 R$30,00 Ensino Médio + Qualificação Básica R$ 1.005,63

Auxiliar de Serviços Odontoló-
gicos 40 02 R$26,00

Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
comprovação de treinamento na área 
com certificado + conhecimentos bási-
cos de informática 

R$ 880,00

Atendente 40 02 R$26,00 Ensino Médio + Conhecimentos em In-
formática R$ 880,00

Agente Fiscal de Saúde Sani-
tária 40 01 R$37,00 Ensino Médio + Conhecimentos em In-

formática + CNH “AB” R$ 1.249,38

Berçarista 40 08/CR R$26,00
Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
Informática + conhecimentos específi-
cos na área 

R$ 880,00

Almoxarife 40 01/CR R$37,00
Ensino Médio + treinamento na área 
com certificado + conhecimentos bási-
cos de informática 

R$ 1.249,38

Auxiliar de Secretaria Escolar 40 03 R$26,00 Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
Informática e Específicos na Área R$ 880,00

Auxiliar Administrativo 40 02 R$26,00
Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
Informática + conhecimentos específi-
cos na área 

R$ 880,00

Agente Municipal de Proteção e 
Defesa Civil 40 01 R$37,00

Ensino Médio + Conhecimentos especí-
ficos na área + conhecimentos básicos 
de informática + CNH “AB”

R$ 1.249,38

Assistente Administrativo 40 02 R$37,00 Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
Informática R$ 1.249,38

Agente Fiscal Ambiental 40 01/CR R$37,00
Ensino Médio + Conhecimentos especí-
ficos na área + conhecimentos básicos 
de informática + CNH “AB” 

R$ 1.249,38

Técnico em Informática 40 02/CR R$47,00

Ensino Médio + Curso Técnico Informá-
tica ou similar de Nível Médio ou pós 
médio + operar plataformas de grande 
porte (mainframe)

R$ 1.570,94

Técnico em Segurança do Tra-
balho 40 01/CR R$47,00

Ensino Médio da Área Segurança no 
Trabalho de nível médio ou pós-médio 
+ Conhecimentos de Informática 

R$ 1.570,94

Técnico Agrícola 40 01/CR R$47,00
Curso Técnico + Registro Conselho + 
conhecimentos de Informática + CNH 
“AB” 

R$ 1.570,94

Técnico em Contabilidade 40 01 R$47,00
Curso Técnico em contabilidade + Re-
gistro Conselho (CRC) + Conhecimen-
tos de Informática.

R$ 1.570,94

Técnico em Edificações 40 01 R$47,00

Curso Técnico em Edificações + Conhe-
cimentos de informática ou técnico em 
construção civil nas modalidades, em 
nível médio, oferecidos pelas institui-
ções de formação profissional e escolas 
técnicas, com registro no CREA

R$ 1.570,94

Técnico em Enfermagem 40 06 R$47,00 Curso Técnico + Registro Conselho R$ 1.570,94
Procurador Municipal 30 01 R$73,00 Bacharel em Direito + Registro OAB R$ 2.444,97

Médico Veterinário 30 01 R$73,00 Ensino Superior em Medicina Veteriná-
ria + Registro no Conselho de Classe R$ 2.444,97

Engenheiro Ambiental 30 01 R$73,00
Ensino Superior em Engenharia Am-
biental + registro no (CREA) + conhe-
cimentos básicos de Informática 

R$ 2.444,97

Engenheiro Florestal 30 01/CR R$73,00
Ensino Superior em Engenharia Flores-
tal + registro no CREA +. conhecimen-
tos básicos de informática 

R$ 2.444,97

Engenheiro Civil 30 01 R$73,00
Ensino Superior em Engenharia Civil + 
registro no CREA + conhecimentos bá-
sicos de Informática 

R$ 2.444,97

Biólogo 30 01/CR R$73,00

Ensino Superior em Ciências Biológi-
cas + registro no Conselho Regional 
de Biologia (CRBIO) + conhecimentos 
básicos de informática 

R$ 2.444,97
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Farmacêutico 30 03 R$58,00 Ensino Superior Farmácia/Bioquímico 
+ Registro no Conselho de Classe R$ 1.950,51

Fisioterapeuta 40 01 R$73,00 Ensino Superior em Fisioterapia + Re-
gistro no Conselho de Classe R$ 2.444,97

Enfermeiro 30 03 R$73,00 Ensino Superior em Enfermagem + Re-
gistro COREN R$ 2.444,97

Cirurgião-Dentista 24 01 R$73,00 Ensino Superior em Odontologia + Re-
gistro no Conselho de Classe R$ 2.444,97

Médico Clínico Geral (24h se-
manais) 24 03/CR R$73,00 Ensino Superior em Medicina + Regis-

tro no CRM R$ 2.444,97

Psicólogo 30 02 R$73,00 Ensino Superior em Psicologia+ Regis-
tro no Conselho de Classe R$ 2.444,97

Contador 30 02/CR R$73,00
Ensino Superior em Ciências Contábeis 
+ Registro CRC + Conhecimentos bási-
cos Informática

R$ 2.444,97

Contador (SAAE) 30 01/CR R$73,00
Ensino Superior em Ciências Contábeis 
+ Registro CRC + Conhecimentos bási-
cos de Informática 

R$ 2.444,97

Químico (SAAE) 20 01/CR R$73,00
Ensino Superior em Química + Registro 
no Conselho de Classe + conhecimen-
tos básicos de informática 

R$ 2.444,97

Assistente Social 40 02 R$58,00 Ensino Superior + Registro no Conse-
lho de Classe R$ 1.950,51

Arquiteto e Urbanista 30 01 R$73,00
Ensino Superior Arquitetura e Urbanis-
mo Registro no CAU/BR + conhecimen-
tos básicos de informática 

R$ 2.444,97

Auditor de Controle Interno 30 01 R$73,00

Ensino Superior em Ciências Contá-
beis/Economista/

Direito/Administrador + conhecimento 
sobre matéria orçamentária, financei-
ra, contábil, jurídica e administração 
pública + conceitos relacionados ao 
controle interno e auditoria + conheci-
mentos em informática

R$ 2.444,97

Auditor Contábil de Controle In-
terno 30 01 R$73,00

Ensino Superior em Ciência Contábeis 
+ Registro CRC + Conhecimentos bá-
sicos Informática + matéria orçamen-
tária, financeira, contábil, jurídica e 
administração pública + conceitos ao 
controle interno e a atividade de audi-
toria + conhecimentos de informática 

R$ 2.444,97

Nutricionista 40 02 R$58,00 Ensino Superior em Nutrição + Regis-
tro no Conselho de Classe R$ 1.950,51

Professor Ma.PA - Educação 
Infantil 25 10 R$38,00

Licenciatura de Graduação Plena em 
Pedagogia para Educação Infantil ou 
Curso Normal Superior

R$ 1.267,08

Professor Ma.PA - Séries Ini-
ciais 25 32 R$38,00

Licenciatura de Graduação Plena em 
Pedagogia para as séries iniciais do 
ensino fundamental ou Curso Normal 
Superior 

R$ 1.267,08

Professor Ma.PP 25 07 R$48,00

Licenciatura de graduação plena na 
área de atuação específica, em cursos 
reconhecidos pelo MEC. Admitem-se, 
ainda, profissionais com graduação 
correspondente às áreas de conheci-
mentos específicos do currículo, acres-
cida da complementação pedagógica, 
nos termos da legislação vigente. 

R$ 1.629,29

Professor Ma.PB - Artes 25 03 R$38,00 Licenciatura Plena em Artes R$ 1.267,08
Professor Ma.PB - Inglês 25 03 R$38,00 Licenciatura Plena em Inglês R$ 1.267,08
Professor Ma.PB - Ed. Física 25 06 R$38,00 Licenciatura Plena em Educação Física R$ 1.267,08
Professor Ma.PB - Matemática 25 06 R$38,00 Licenciatura Plena em Matemática R$ 1.267,08
Professor Ma.PB – Língua Por-
tuguesa 25 06 R$38,00 Licenciatura Plena em Língua Portu-

guesa R$ 1.267,08

Professor Ma.PB - Geografia 25 03 R$38,00 Licenciatura Plena em Geografia R$ 1.267,08
Professor Ma.PB - História 25 03 R$38,00 Licenciatura Plena em História R$ 1.267,08

Professor Ma.PB - Ciências 25 04 R$38,00
Licenciatura Plena em

Ciências
R$ 1.267,08

*CR = Cadastro de Reserva
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O texto do Edital completo do concurso encontra-se publicado na íntegra no sítio www.fest.org.br, que poderá ser baixado 
ou lido pelos interessados. O concurso público municipal será coordenado pela COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E ACOM-
PANHAMENTO constituída especialmente para este fim, sob assessoria técnica do FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE 
DE TECNOLOGIA-FEST, mediante as seguintes condições:

1 - DO REGIME JURÍDICO:

1.1- Os classificados no presente concurso público serão nomeados sob regime jurídico ESTATUTÁRIO, conforme legis-
lação do Município de São Domingos do Norte.

2 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES:

2.1- São requisitos legais:

2.1.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado.

2.1.2- Ter completado 18 (dezoito) anos na data de posse.

2.1.3- Estar em dia com as obrigações eleitorais.

2.1.4- Estar em dia com o Serviço Militar, sendo sexo masculino.

2.1.5- Ser portador de diploma registrado/revalidado ou certificado de conclusão do curso, da escolaridade exigida para 
o cargo.

2.2 - Não é necessária a apresentação destes documentos para inscrição. Somente quando da convocação dos candidatos 
aprovados serão exigidos os documentos que confirmam as declarações previstas neste Edital.

2.3 - Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital, implicando a inscrição do candidato no 
seu conhecimento e na sua tácita aceitação em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

3 - DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET.

3.1- Será admitida inscrição somente via internet, através do endereço eletrônico www.fest.org.br a partir do dia 24/03 
até 25/04/2016.

3.2- Para efetuar a inscrição é obrigatório o número correto do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

3.3- O candidato, após preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição no endereço eletrônico www.fest.org.br deverá 
conferir o protocolo para sua impressão.

3.4- O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.fest.org.br e deve ser impresso para pagamento da 
taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do formulário de Requerimento Eletrônico de Inscrição online.

3.5- O pagamento da Taxa de Inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 26/04/2016, no horá-
rio de atendimento das agências bancárias, conforme valores cobrados no percentual máximo de 3%(três por cento) da 
remuneração inicial do cargo, nos termos do art. 17, da Lei nº 825/2015.

3.6 - O boleto bancário gerado no endereço eletrônico www.fest.org.br após o preenchimento do formulário de inscrição 
é o único meio de pagamento para inscrição.

3.7- Não será aceito pedido de troca de cargo uma vez efetivada a inscrição.

3.8- O candidato que se inscrever pela internet não deverá enviar cópia do documento de identidade e CPF, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.

http://www.fest.org.br
http://www.fest.org.br
http://www.sensoassessoria.com.br
http://www.institutoiadi.org.br
http://www.institutoiadi.org.br
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3.9- O mesmo documento de identidade utilizado para inscrição via internet deverá ser apresentado para admissão do 
candidato na sala onde serão realizadas as provas objetivas.

3.10- O cartão de inscrição dos candidatos estará disponível no endereço eletrônico www.fest.org.br a partir do dia 

3.11- A FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST não se responsabiliza por solicitação de inscrição 
via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem transferência de dados, que não 
forem de responsabilidade dos organizadores do concurso.

3.12- O candidato que porventura extraviar ou danificar o seu boleto bancário poderá acessar o endereço eletrônico da 
empresa e gerar uma segunda via do mesmo, sendo desnecessária a realização de uma nova inscrição.

3.13- O candidato que pagar a taxa de inscrição após a data de vencimento do boleto bancário terá a sua inscrição inde-
ferida.

3.14- A homologação da inscrição pela internet será feita somente após a comprovação do pagamento do Boleto bancário 
pela instituição bancária.

3.15- A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário, impreterivelmente, até o dia 26/04/2016, no horário de 
expediente bancário, utilizando-se o código de barras. Não será de responsabilidade da Fundação Espírito-santense de 
Tecnologia – FEST ou da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte inscrições cujas taxas não tenham sido 
pagas através do Boleto Bancário gerado no ato da inscrição e que não possam ser comprovadas. O pagamento do Boleto 
Bancário não poderá ser feito através de depósito em caixa eletrônico, cheque ou agendamento.

VALOR DAS INSCRIÇÕES

NÍVEL DE VENCIMENTO DO CARGO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 880,00 R$ 26,00

R$ 1.005,63 R$ 30,00
R$ 1.249,38 R$ 37,00
R$ 1.267,08 R$ 38,00
R$ 1.570,94 R$ 47,00
R$ 1.629,29 R$ 48,00
R$ 1.950,51 R$ 58,00
R$ 2.444,97 R$ 73,00

3.15.1- A importância paga como taxa em favor da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte refere-se ao ressar-
cimento das despesas necessárias ao processo seletivo, razão pela qual haverá sua devolução somente em caso de nuli-
dade do certame.

3.16- O ato de inscrição do candidato equivale à sua declaração que preenche as condições exigidas no item 02 (dois), 
sua aceitação e submissão às regras e condições determinadas no presente Edital, bem como o correto preenchimento de 
sua ficha de inscrição.

3.17 - O candidato poderá inscrever-se somente para um cargo dentre os postos em concurso.

3.18 – O quantitativo de inscrições de candidatos por cargo, deferidas e indeferidas (se houver) serão disponibilizadas no 
sítio www.fest.org.br, a partir do dia 03/05/2016, para conhecimento do ato e motivos do indeferimento para interposição 
dos recursos, no prazo legal.

4 – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

4.1 - Fica isento de pagamento da taxa de inscrição o candidato que declarar e comprovar hipossuficiência de recursos 
financeiros, devendo se enquadrar, comprovadamente, na seguinte condição:
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4.1.1 - Comprovar renda da sua entidade familiar inferior a dois salários mínimos, mediante comprovante de renda ou 
de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (Cad.Único), Decreto Federal nº 6.135/2007.

4.1.2 – A isenção tratada no subitem 4.1.1 deste Edital poderá ser solicitada somente entre os dias 29/03/2016, por meio 
da solicitação de inscrição no site www.fest.org.br, com adoção de uma das seguintes formas: 

4.1.2.1 - O candidato, obrigatoriamente deverá indicar o seu Número de Identificação Social – NIS – Programa Social do 
Governo, atribuído pelo CadÚnico, no ato da inscrição, clicando no campo destinado a este fim.

4.1.2.2 - O candidato: obrigatoriamente, indicar no ato da inscrição que é de família de baixa renda – hipossuficiente e 
preencher o Anexo VI do Edital e anexar até a data estipulada, a documentação solicitada no subitem 4.1.2.2.1. 

4.1.2.2.1 - Os candidatos hipossuficientes deverão anexar, até o período constante no Anexo VI os documentos relacio-
nados abaixo.

a) Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição devidamente preenchido conforme Anexo VI.

b) Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo VI. 

c) Cópia das últimas 03 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do candidato conforme indicado no For-
mulário Eletrônico de Inscrição, as quais não deverão ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh. 

4.1.3 – A FEST, verificará as informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e terá decisão terminativa 
sobre a concessão, ou não, da isenção.

4.1.4 - O julgamento dos recursos de solicitações de isenção de taxa de inscrição e o resultado final os pedidos de isenção 
serão divulgados no dia 08 de abril de 2016, no sítio www.fest.org.br. 

4.2- As condições listadas no subitem anterior deverão ser declaradas através de preenchimento da “Declaração de Hipos-
suficiência Financeira”, conforme Anexo VI do Edital 001/2016.

4.2.1- O candidato interessado na isenção da taxa de inscrição, que se enquadrar dentre dos requisitos exigidos, deverá 
retirar a ficha de solicitação disponível no Edital 001/2016 (Anexo VI) e devolvê-la devidamente preenchida, junto com os 
documentos comprobatórios, em envelope lacrado, com menção em destaque, “Isenção de Taxa de Inscrição – Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Norte” até o dia 29/03/2016, através de via postal com AR, para o endereço da Fundação 
Espírito-Santense de Tecnologia – FEST, localizada na Av. Fernando Ferrari, nº 845, Campus Universitário, Goiabeiras, 
Vitória-ES, CEP 29075-090. 

4.3- A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição.

4.4- O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade da documentação apre-
sentada, sob as penas da lei, cabendo à empresa A empresa FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA-
-FEST a análise do atendimento aos requisitos, da documentação comprobatória e o deferimento ou não do benefício, 
podendo, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, rever a 
isenção concedida. 

4.5- Exclusivamente o candidato se responsabiliza pelo conteúdo do envelope apresentado. 

4.5.1- Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
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a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

b) fraudar e/ou falsificar documentação;

c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos;

d) Não observar o prazo e os horários estabelecidos neste item.

4.6- Não será permitida, após entrega do requerimento de isenção e dos documentos comprobatórios a complementação 
da documentação.

4.7- Os documentos descritos neste item terão validade somente para este Concurso Público e não serão devolvidos, 
assim como não serão fornecidas cópias dos mesmos. 

4.7.1 – A publicação do julgamento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição dar-se-á no endereço eletrônico www.
fest.org.br no dia 08/04/2016

4.8- O candidato que tiver o pedido de isenção deferido, deve imprimir o cartão de inscrição no endereço eletrônico www.
fest.org.br, após 09/05/2016.

4.9 - O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido terá, impreterivelmente, até o último dia de inscrição: 25/04/2016 
para preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição no endereço eletrônico www.fest.org.br, pagar a taxa respectiva e 
realizá-la normalmente.

4.10 – A empresa FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST não se responsabiliza pelo conteúdo dos 
envelopes recebidos, o qual será de inteira responsabilidade do candidato.

4.11 - Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela empresa FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNO-
LOGIA-FEST.

5 – DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

5.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as 
atribuições do Cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, e a elas serão reservados 
10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas por cargo, considerando a compatibilidade do candidato, para efeito de 
comprovação da deficiência, em conformidade com a Lei Municipal nº 825/2015.

5.1.1 - Na hipótese de a aplicação do percentual resultar número fracionado, a fração será arredondada para 1 (um) in-
teiro, se igual ou superior a 0,5 (cinco décimos).

5.2 - O candidato portador de deficiência, no ato da inscrição deverá declarar essa condição e a deficiência da qual é 
portador. A confirmação da declaração será exigida quando da posse do candidato aprovado, apresentando Laudo Médico 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, declarando aptidão do candidato aprovado para 
o exercício do cargo que concorreu.

5.3. A ocupação do total dos cargos referidos no item anterior fica condicionada à aprovação previa em Concurso Público 
de Provas e de Provas e Títulos, de acordo com as aptidões de cada candidato.

5.3.1.1 – A décima, a vigésima, a trigésima, quadragésima, vagas e assim sucessivamente, referentes a cada cargo/es-
pecialidade, ficam destinadas ao candidato com deficiência, no prazo de validade do concurso.

5.4- Os portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo e a avaliação das provas.

5.4.1- Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, estas serão preenchidas 
pelos aprovados na ampla concorrência.
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5.5- Face ao exíguo número de cargos vagos nas carreiras, haverá disponibilidade de vagas para os portadores de defi-
ciência, no cargo de BERÇARISTA(01); ZELADOR(01); SERVENTE(03); MOTORISTA(01); TRABALHADOR BRA-
ÇAL(02), PROFESSOR Ma.PA - EDUCAÇÃO INFANTIL (01), PROFESSOR Ma.PA - SÉRIES INICIAIS(03); PRO-
FESSOR Ma.PB – EDUCAÇÃO FÍSICA(01); PROFESSOR Ma.PB –LINGUA PORTUGUESA(01); PROFESSOR Ma.PB 
– MATEMÁTICA(01) PROFESSOR Ma.PP-PEDAGOGO(01) e TÉCNICO DE ENFERMAGEM(01).

6 – DAS CONDIÇOES ESPECIAIS PARA PROVAS:

6.1 - O candidato não portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição especial para fazer a prova 
objetiva, deverá requerer junto ao Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, no 
momento da inscrição em documento próprio, Anexo IV, do Edital nº 001/2016, as condições especiais necessárias espe-
cificando sua situação e a condição especial necessária para a realização das provas ou nas emergências, até 48h antes 
da prova.

6.2 - A solicitação de condições especiais para realização das provas será atendida obedecendo a critérios de viabilidade 
e de razoabilidade.

6.3 - Os candidatos que necessitam de necessidades especiais participarão do Concurso, em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, período de prova, horário, local de realização das provas.

6.4 - Não serão considerados com necessidades especiais os distúrbios de acuidade visual passiveis de correção simples 
do tipo de miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

6.5 - No caso de condição especial para amamentação de criança até 01(um) ano de idade, a candidata, além de fazer o 
requerimento dessa condição, deverá levar no dia de provas um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança.

6.6 - A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários, não tendo a candidata neste momento a com-
panhia do acompanhante, além de ser dado compensação em relação ao tempo de prova perdido com a amamentação, 
até o máximo de 1h (uma hora), conforme art.71,§2º, da Lei Municipal nº 825/2015.

6.7 - A candidata que não levar acompanhante não poderá utilizar-se do direito de amamentar durante o período de pro-
vas, nem poderá realizar as provas acompanhada da criança.

6.8 - Será permitido, no máximo, um acompanhante por criança.

6.9 - Somente os materiais de uso pessoal da criança serão permitidos no acesso à sala de atendimentos especiais.

7 –DAS PROVAS:

7.1- O Concurso constará de PROVA PRÁTICA, de PROVA ESCRITA, objetiva de múltipla escolha, REDAÇÃO (Grupo 
Magistério), PROVA DISCURSIVA (Procurador Municipal) e PROVA DE TÍTULOS.

7.1.1- A PROVA PRÁTICA, que têm o caráter eliminatório e classificatório, será prestada individualmente pelos candida-
tos inscritos aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINA e MOTORISTA, aprovados na prova escrita objetiva ( perante 
examinadores devidamente credenciados, recebendo avaliação específica de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Destina-se ve-
rificar a real capacidade operacional do candidato, constando de avaliação de sua aptidão, quando colocado em situações 
típicas do cargo e equivalentes ao seu dia a dia, efetuando serviços inerentes às funções do cargo, tendo por base as reais 
condições de sua operacionalidade em conformidade com o Anexo III.

7.1.1.2- Para a Prova Prática referente aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS e MOTORISTA, a Prefeitura Municipal 
disponibilizará os equipamentos (escavadeira hidráulica, motoniveladora -patrol, retroescavadeira, pá carregadeira e rolo 
compactador - pé de carneiro e ônibus). Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente, de acordo 
com a pontuação final obtida.
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7.1.1.2.1 - Os candidatos a OPERADOR DE MÁQUINAS prestará prova prática em uma das máquinas disponibilizadas 
pela Prefeitura e o MOTORISTA em ônibus. 

7.1.1.3 - Os candidatos aos cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS prestará PROVA ESCRITA OBJETI-
VA e PROVA PRÁTICA.

7.1.1.4 - Para a realização da Prova Prática para os cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS será impres-
cindível a apresentação pelo candidato da CNH.

7.2 - Para os cargos com exigência de escolaridade no nível de Fundamental Incompleto (Até a 4ª série) - (AJUDAN-
TE(SAAE), TRABALHADOR BRAÇAL, COVEIRO e MOTORISTA) os candidatos prestarão PROVAS ESCRITAS OB-
JETIVAS, constando de 20(vinte) questões de Língua Portuguesa valendo 05(cinco) pontos cada, 20(vinte) questões de 
Matemática valendo 05(cinco) pontos cada e 10(dez) questões de Conhecimentos Gerais valendo 10(dez) pontos cada, 
formuladas com 04 (quatro) opções de respostas, devendo ser assinalada somente uma das alternativas no gabarito de 
provas. 

7.3 - Para os cargos com exigência de escolaridade no nível Fundamental Completo (ZELADOR, SERVENTE, CUIDADOR 
SOCIAL, PEDREIRO, AUXILIAR DE MECÂNICA e OPERADOR DE MÁQUINAS) os candidatos prestarão PROVAS ES-
CRITAS OBJETIVAS, constando de 20(vinte) questões de Língua Portuguesa valendo 05(cinco) pontos cada, 20(vinte) 
questões de Matemática valendo 05(cinco) pontos cada e 10(dez) questões de Conhecimentos Gerais valendo 10(dez) 
pontos cada, formuladas com 04 (quatro) opções de respostas, devendo ser assinalada somente uma das alternativas no 
gabarito de provas. 

7.4- No Nível Médio (MECÂNICO, ELETRICISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENTE, BER-
ÇARISTA, ALMOXARIFE, AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AGENTE MUNI-
CIPAL DE PROTEÇÃO e DEFESA CIVIL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE FISCAL AMBIENTAL e AGEN-
TE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA) provas escritas de múltipla escolha constituídas de 20(vinte) questões de Língua 
Portuguesa valendo 05(cinco) pontos cada, 20(vinte) questões de Matemática valendo 05(cinco) pontos cada, 05(cinco) 
questões de Conhecimentos Gerais e 05(cinco) questões de Conhecimentos Básicos de Informática valendo 10(dez) pon-
tos cada.

7.4.1 - A nota da prova de Conhecimentos Gerais para os cargos de (MECÂNICO, ELETRICISTA, AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENTE, BERÇARISTA, ALMOXARIFE, AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR, AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO, AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO e DEFESA CIVIL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
AGENTE FISCAL AMBIENTAL e AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA) será a somatória da Prova Objetiva de 
Conhecimentos Gerais 05(cinco) questões, mais a Prova de Conhecimentos Básicos de Informática 05(cinco) questões.

7.4.2– As provas para os candidatos aos cargos de (TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO 
EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES e TÉCNICO EM ENFERMAGEM) constarão de provas 
escritas objetivas de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa valendo 10 (dez) pontos cada, 
10(dez) questões de Matemática valendo 10(dez) pontos cada, 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos do cargo 
valendo 05(cinco) pontos cada e 10(dez) questões de Conhecimentos Básicos em Informática, valendo 05(cinco) pontos 
cada.

7.4.3 - A nota da prova de Conhecimentos Gerais para os cargos de (TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM CONTABILI-
DADE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES e TÉCNICO EM ENFERMAGEM) será 
a somatória da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos do cargo 20(vinte) questões, mais a Prova de Conhecimentos 
Básicos de Informática 10(dez) questões, totalizando 150(cento e cinquenta) pontos.

7.4.4– As provas para os candidatos ao cargo de TÉCNICO EM INFORMÁTICA constarão de provas escritas objetivas 
de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa valendo 10 (dez) pontos cada, 10(dez) questões de 
matemática valendo 10(dez) pontos cada, 30(trinta) questões de Conhecimentos Específicos do cargo valendo 05(cinco) 
pontos cada. 

7.5 - As Provas para os candidatos aos cargos de PROFESSOR Ma.PA – EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES INICIAIS, 
constarão de provas objetivas de múltipla escolha e redação. A prova objetiva será constituída de 10 (dez) questões 
de Língua Portuguesa, valendo 08 (oito) pontos cada e uma redação, que valerá 20 (vinte) pontos, 10 (dez) questões 
de Matemática valendo 10 (dez) pontos cada e 30(trinta) questões de Fundamentos da Educação valendo 05(cinco) 
pontos cada.
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7.5.1 - A nota da prova de Língua Portuguesa aos cargos de PROFESSOR Ma.PA – EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES 
INICIAIS, será a somatória da Prova Objetiva de Língua Portuguesa mais a Redação.

7.6 – Critérios para a correção da redação para aos cargos de PROFESSOR Ma.PA – EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES 
INICIAIS: 

- A não obediência ao tipo de texto determinado (dissertação), implicará perda total de pontos na redação. 

- A não obediência ao número de linhas estipulado (mínimo 15 e máximo 20) implica perda de 2,5(dois e meio) pontos 
na redação.

- O candidato que usar o tema como título de sua redação, perderá 2(dois) pontos. 

- O candidato deverá produzir um texto, dentro da modalidade culta da língua, observando perfeita coesão, coerência e 
obedecendo às normas de concordância, regência, pontuação, ortografia e acentuação. 

O critério adotado para a distribuição de pontos será o seguinte: concordância : 2– regência : 2 – pontuação : 2– ortografia 
e acentuação : 2– título correto : 2– coerência : 2,5 – coesão : 2,5 – número de linhas correto : 2,5 – letra manuscrita 
legível : 2,5. Total da redação : 20 pontos.

7.6.1- A nota da prova de Língua Portuguesa para o cargo de Professor Ma.PA - EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES 
INICIAIS, será a somatória da Prova Objetiva de Língua Portuguesa mais a Redação.

7.7 - As Provas para os candidatos aos cargos de Professor: Ma.PB – ARTES, Ma.PB – CIÊNCIAS, Ma.PB - EDUCAÇÃO 
FÍSICA, Ma.PB - GEOGRAFIA, Ma.PB - HISTÓRIA, Ma.PB – INGLÊS, Ma.PB – MATEMÁTICA e Ma.PP - PEDAGO-
GO, constarão de provas objetivas de múltipla escolha e redação. A prova objetiva será constituída de 20(vinte) questões 
de Língua Portuguesa, valendo 04(quatro) pontos cada, uma redação que valerá 20 (vinte) pontos e 30(trinta) questões 
de Conhecimentos Específicos do cargo valendo 05(cinco) pontos cada. 

7.7.1 - A nota da prova de Língua Portuguesa para os cargos de Professor: Ma.PB – ARTES, Ma.PB – CIÊNCIAS, 
Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA, Ma.PB - GEOGRAFIA, Ma.PB - HISTÓRIA, Ma.PB – INGLÊS, Ma.PB – MATEMÁTICA 
e Ma.PP - PEDAGOGO será a somatória da Prova Objetiva de Língua Portuguesa mais a Redação.

7.8- As provas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos dos cargos mencionados no item anterior são elimina-
tórias.

7.8.1 – Critérios para a correção da redação para os candidatos aos cargos de Professor: Ma.PB – ARTES, Ma.PB – CI-
ÊNCIAS, Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA, Ma.PB - GEOGRAFIA, Ma.PB - HISTÓRIA, Ma.PB – INGLÊS, Ma.PB – MA-
TEMÁTICA e Ma.PP - PEDAGOGO - A não obediência ao tipo de texto determinado (dissertação), implicará perda total 
de pontos na redação. 

- A não obediência ao número de linhas estipulado (mínimo 15 e máximo 20) implica perda de 2,5(dois e meio) pontos 
na redação.

- O candidato que usar o tema como título de sua redação, perderá 2(dois) pontos. 

- O candidato deverá produzir um texto, dentro da modalidade culta da língua, observando perfeita coesão, coerência e 
obedecendo às normas de concordância, regência, pontuação, ortografia e acentuação. 

O critério adotado para a distribuição de pontos será o seguinte: concordância : 2– regência : 2 – pontuação : 2– ortografia 
e acentuação : 2– título correto : 2– coerência : 2,5 – coesão : 2,5 – número de linhas correto : 2,5 – letra manuscrita 
legível : 2,5. Total da redação : 20 pontos.

7.8.2. Para o cargo de PROFESSOR Ma.PB – LÍNGUA PORTUGUESA, a prova constará de 50(cinquenta) questões ob-
jetivas de múltipla escolha valendo 05(cinco) pontos cada e uma redação, valendo 100 (cem) pontos.

7.8.2.1- A prova de Língua Portuguesa e a Redação são eliminatórias.

7.8.3 – Critérios para a correção da redação do PROFESSOR Ma.PB – LÍNGUA PORTUGUESA, obedecem aos mesmos 
critérios do item 7.7.1. 

7.9 - As provas objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de resposta para cada 
questão, sendo: A, B, C e D, com base nos conteúdos programáticos (ANEXO II).
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7.9.1- Os candidatos interessados em apresentar títulos deverão anexa-los no sistema de inscrição, durante o período de 
inscrição, conforme item 8 e seguintes do edital. 

7.10 - As provas para os cargos de Nível Superior: (ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, 
FARMACÊUTICO, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA e MÉDICO CLÍNI-
CO GERAL 24h SEMANAIS) constarão de 02 (duas) disciplinas eliminatórias: Língua Portuguesa 20(vinte) questões va-
lendo 05(cinco) pontos cada e 30(trinta) questões de Conhecimentos Específicos na área de atuação profissional valendo 
05(cinco) pontos cada.

7.11 - As provas para os cargos de Nível Superior: (ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO FLORESTAL, EN-
GENHEIRO CIVIL, BIÓLOGO, CONTADOR, CONTADOR (SAAE), QUÍMICO (SAAE), ARQUITETO E URBANISTA, 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO e AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO) constarão de 02 (duas) dis-
ciplinas eliminatórias: Língua Portuguesa 20(vinte) questões valendo 05(cinco) pontos cada e 25(vinte e cinco) questões 
de Conhecimentos Específicos na área de atuação profissional valendo 05(cinco) pontos cada e 05(cinco) questões de 
Conhecimentos básicos de Informática, valendo 05(cinco) pontos cada.

7.11.1 - A nota da prova de Conhecimentos Específicos para os cargos de (ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO 
FLORESTAL, ENGENHEIRO CIVIL, BIÓLOGO, CONTADOR, CONTADOR (SAAE), QUÍMICO (SAAE), ARQUITETO E 
URBANISTA, AUDITOR DE CONTROLE INTERNO e AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO) será a soma-
tória da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos 25(vinte e cinco) questões, mais a Prova de Conhecimentos Básicos 
de Informática 05(cinco) questões, totalizando 150(cento e cinquenta) pontos.

7.12 – As provas objetivas (escritas) serão avaliadas de acordo com os itens que as especificam, tendo duração de 4h(-
quatro) horas. 

7.13 – Será eliminado do Concurso Público o candidato que não alcançar 50% (cinquenta por cento) de acerto em cada 
disciplina/prova.

7.14– Será atribuída nota zero as questões da prova objetiva que contenham mais de uma resposta assinaladas, emendas 
e/ou rasuras, às questões que não forem transcritas do caderno de provas para o cartão-resposta, bem como aquelas que 
não forem assinaladas com caneta esferográfica azul ou preta, no cartão-resposta.

7.15- Somente será admitido na sala de provas, o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido e munido 
de documentação hábil. 

7.16 - Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, importando a ausência ou o atraso do candidato na sua ex-
clusão do concurso, seja qual for o motivo alegado.

7.17 - Na realização das provas não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão.

7.17.1 - Comunicar-se com os demais candidatos ou terceiros estranhos ao Concurso, bem como consultar livros, aposti-
las ou apontamentos, legislação anotada ou comentada, nem usar máquinas de calcular ou outros aparelhos eletrônicos.

7.17.2- Ausentar-se do recinto das provas, a não ser em casos especiais e acompanhados por um fiscal.

7.18 - As provas serão realizadas em data, local e horários antecipadamente determinados, com publicidade formal de 
sua divulgação. 

7.19 - No sítio www.fest.org.br, o candidato poderá visualizar o local, horário e sala onde prestará prova após o dia 
09/05/2016.

7.20- Será excluído do Concurso o candidato que lançar mão de meios ilícitos para execução das provas.

7.20.1- Será considerado faltoso e eliminado do concurso o candidato que deixar de assinar a lista de presença ou não 
devolver o cartão de resposta aos fiscais de sala devidamente assinado.

http://www.sensoassessoria.com.br
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7.21 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pela imprensa nos jornais de grande circulação e nos de-
mais meios de comunicação, as publicações referentes a este certame público e, principalmente, no site www.fest.org.br.

7.22 - Por motivo de segurança, os procedimentos a seguir serão adotados:

a) Os candidatos só poderão ter acesso à sala de provas após apresentarem documento de identidade com foto, deixan-
do-o sobre a carteira.

b) Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e acompanhamento da 
fiscalização.

c) somente após decorrida 01(uma) hora do inicio da prova, o candidato poderá retirar-se da sala e a partir de 2(duas) 
horas poderá levar o caderno de questões da prova.

d) Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após lan-
çarem em Ata de suas respectivas assinaturas.

e) Deverá ser informado a todos os candidatos da sala, caso haja algum dos presentes com a necessidade especial de 
utilização de aparelhos auditivos.

7.23 - O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas, com prudente antecedência, munido do Cartão 
de Inscrição e do Documento de Identidade (original), caneta esferográfica azul ou preta.

7.23.1 - Somente será admitido na sala de provas, o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido, com 
tolerância máxima de 10 (dez) minutos após o sinal para início das provas, munido de documentação hábil para sua iden-
tificação.

7.24 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.

7.25 - Será eliminado do Concurso Publico o candidato que:

a) Não comparecer a prova objetiva e a prova prática (de trânsito).

b) Chegar ao local após o fechamento dos portões ou comparecer para a realização da prova em local diferente do desig-
nado.

c) Durante as provas escritas não serão permitidas comunicação entre os candidatos, consulta de livros, folhetos revistas 
ou similar, a utilização de aparelhos eletrônicos, máquinas calculadoras e aparelho reprodutor de som. Qualquer infração 
ao estabelecido eliminará o candidato do Concurso Público.

d) Deixar de assinar a lista de presença, e/ou o cartão resposta.

e) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.

f) Desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que perturbar a ordem e tranquilidade necessária à re-
alização da prova.

g) Descumprir qualquer das instruções contidas na capa da prova.

h) Não realizar a prova ou ausentar-se da sala quando não autorizado.

i) Não devolver o cartão de resposta da Prova Objetiva.

j) Não atender às determinações do presente Edital e de seus anexos.

7.26 - DAS PROVAS DISCURSIVA E OBJETIVA PARA PROCURADOR MUNICIPAL

7.26.1 - Prova discursiva somente para o cargo de PROCURADOR MUNICIPAL, de caráter eliminatório e classificatório, 
será constituída de uma peça prático-profissional que abordará o tema relacionado aos conhecimentos específicos do car-
go, previsto no ANEXO II do edital, verificando a capacidade de expressão na modalidade específica do cargo, a escrita 
e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.

http://www.institutoiadi.org.br
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7.26.1.1 - A prova escrita discursiva deverá ter 4h de duração. 

7.26.1.2 - Quando da realização das provas discursiva e objetiva, não haverá consulta a quaisquer fontes ou meios para 
auxílio na elaboração do parecer ou da peça judicial. 

7.26.1.3 - Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva, em número cor-
respondente a 15 (quinze) vezes o número de vagas para o cargo, respeitados os empates na última posição. 

7.26.1.4 – Os candidatos que não tiverem sua prova discursiva corrigida serão eliminados e não terão classificação alguma 
no Concurso Público.

7.26.1.5 – Critérios de avaliação da prova escrita discursiva para o cargo de PROCURADOR MUNICIPAL.

7.26.1.5.1 - Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, paragrafação, estrutura-
ção de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias: 20 (vinte) pontos. 

7.26.1.5.2 - Aspectos técnicos e pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao 
conteúdo programático, adequação e correção dos aspectos e requisitos processuais e argumentação jurídica pertinente: 
55 (cinquenta e cinco) pontos. Total de pontos da prova discursiva: 75 (setenta e cinco) pontos.

7.26.1.5.3 – A prova escrita discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, será avaliada de 0 (zero) a 75(setenta e 
cinco) pontos, sendo julgado aprovado o candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento no total da 
prova e eliminado o candidato que obtiver menos de 50% de aproveitamento. 

7.26.2 - A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de conhecimentos específicos do cargo, 
previsto no ANEXO II do edital, para os candidatos ao cargo de PROCURADOR MUNICIPAL e constará de 50 (cinquen-
ta) questões de Conhecimentos Específicos do cargo valendo 0,5(meio) ponto cada.

7.26.3 – O candidato ao cargo de PROCURADOR MUNICIPAL interessado em apresentar títulos deverá anexar no sis-
tema de inscrição, durante o período de inscrição, conforme item 8 e seguintes do edital. 

7.26.4 - O tempo de duração das provas escritas objetivas e discursivas para o cargo de PROCURADOR MUNICIPAL 
será de 4h (quatro horas).

8 - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DOS TÍTULOS 

8.1 - As provas escritas serão avaliadas segundo critérios específicos de cada cargo, sendo julgado classificado o candida-
to que obtiver 50% (cinquenta por cento) ou mais em todas as provas e, consequentemente, eliminado o candidato que 
obtiver menos de 50% (cinquenta por cento) em qualquer uma das provas.

8.2 - Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda 
que legíveis.

8.3 - A divulgação dos Gabaritos Provisórios das Provas Objetivas em todos os níveis e o padrão de respostas da prova 
discursiva serão feitas a partir das 12 (doze) horas do dia 16 de maio de 2016 no sítio: www.fest.org.br

8.4 – A Prova de Títulos, que tem caráter classificatório para todos os candidatos, não implicará em demérito a sua não 
apresentação.

8.4.1 - O candidato deverá anexar as cópias digitalizadas dos Títulos no sistema de inscrição durante o período das ins-
crições.
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8.4.2 – Os documentos deverão ser anexados frente e verso.

8.4.3 – As informações prestadas na entrega dos Títulos são de inteira responsabilidade dos candidatos.

8.4.4 – Somente serão aceitos as informações enviadas até a data do término das inscrições.

8.4.5 – Somente serão consideradas as modalidades de títulos: 

I - Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Doutorado.

II- Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Mestrado, (strictu sensu).

III- Curso de pós-graduação na área específica do cargo (mínimo de 360 horas/aula) (lato

sensu) Especialização. 

8.4.6– Os documentos somente serão avaliados se expedidos por instituições oficiais ou reconhecidas nos termos da le-
gislação vigente. 

8.4.7 – O valor máximo atribuídos na Prova de Títulos será de 10(dez) pontos.

8.4.8- Pontuação atribuída aos Títulos:

I - Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Doutorado, 05 (cinco) 

Pontos.

II - Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Mestrado, (strictu

sensu) 03 (três) pontos.

III- Curso de pós-graduação na área específica do cargo (mínimo de 360 horas/aula) (lato

sensu) Especialização - 01(um) ponto por certificado, podendo ser considerado até 02

títulos pós-graduação.

8.4.9- Não será atribuída pontuação aos títulos excedentes em cada classificação.

8.4.10- Os pontos atribuídos aos Títulos serão acrescidos ao resultado da pontuação das provas escritas do candidato, 
para sua classificação final.

8.4.11- Terão os títulos avaliados os candidatos aprovados e classificados em até 03(três) vezes a quantidade de vagas ou 
no mínimo 10(dez) primeiros candidatos de cada cargo. 

9 - DO DESEMPATE POR IGUALDADE DE PONTUAÇÃO

9.1- Em caso de igualdade de pontuação final, terá preferência o candidato que:

9.1.1– Para o cargo de nível superior, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova específica do cargo.

9.1.2- Persistindo o empate, o candidato de maior idade.

9.1.3- Para o nível de Ensino Médio, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova Língua Portuguesa.

9.1.3.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade.
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9.1.4 - Para os cargos de nível Técnico, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova específica do cargo.

9.1.4.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade.

9.1.5 - Para o nível de Ensino Fundamental Completo, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova de Língua 
Portuguesa.

9.1.5.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade.

9.1.6 – Para o nível de Ensino Fundamental Incompleto, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova Língua 
Portuguesa.

9.1.6.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade.

9.2 - Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da pontuação final.

9.3- Após a conclusão da avaliação das provas e dos Títulos, os resultados serão publicados nos sítios www.fest.org.br., 
que poderá ser baixado pelos interessados, com os nomes e números de inscrições dos candidatos classificados.

10 - DO PROGRAMA DAS PROVAS:

10.1 - O programa de Língua Portuguesa e Matemática todos os cargos nos níveis: Fundamental Incompleto, Fundamental 
Completo, Ensino Médio, Cursos Técnicos e os programas de Língua Portuguesa e as Específicas para os cargos de nível 
superior constam no Anexo II do presente Edital.

10.2 - O programa e os conteúdos das disciplinas/matérias para as provas objetivas em todos os níveis serão disponibi-
lizados no sítio: www.fest.org.br

10.3 – Critérios para avaliação das provas de trânsito: 

10.3.1 – Será aprovado o candidato que obtiver menos de 50% (cinquenta por cento) dos pontos em faltas na prova prá-
tica, transformados em notas variáveis de zero a cem.

10.3.2 –. A prova prática para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS será efetuado em máquina fornecida pela Prefeitu-
ra Municipal de São Domingos do Norte, resultando em Laudo de Avaliação Técnica, avaliando, desta forma, a capacidade 
prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo, conforme critérios preestabelecidos.

11 - DOS RECURSOS:

11.1– Caberá recurso:

11.1.1 - Do indeferimento e impedimento das inscrições, no prazo de até 03 dias úteis, contados a partir do encerramento 
das inscrições.

11.1.2 - Pelo candidato que se achar prejudicado na Prova Escrita do Concurso e na Publicação dos Gabaritos, devendo 
estar fundamentado, contendo argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente 
a cada questão, com seus dados de identificação e com data de postagem até o dia 18/05/2016.

11.1.2.1 - O recurso contra a formulação da Prova Escrita somente será conhecido para efeito de julgamento, quando se 
fundamentar em “má formulação da questão” ou “impertinência de seu conteúdo.”

http://www.fest.org.br


24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 69

11.1.2.1.1 - Considera-se mal formulada a questão que comportar mais de uma resposta certa ou que tenha incidido em 
erro grosseiro.

11.1.2.1.2 - Considera-se impertinente a questão que extrapolar o conteúdo programático.

11.1.2.2 – O recurso contra a publicação dos gabaritos, para efeitos de julgamento, deverá atender ao disposto no item 
11.1.2.

11.1.3 – O recurso deverá ser postado via internet para a FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST, 
para a devida avaliação, no sítio www.fest.org.br.

11.1.3.1 – Somente serão aceitos recursos enviados via internet com a data de postagem até o dia 18/05/2016 devendo 
estar fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com bibliografia, referente a cada questão.

11.1.3.2 - Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão indeferidos.

11.1.3.3 – Não serão considerados os recursos apresentados por qualquer outra forma, sem o preenchimento do formu-
lário conforme o Anexo V e fora da data determinada. 

11.1.4 - A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, razão pela qual 
não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da 
Banca Examinadora.

11.2 – As respostas dos recursos impetrados pelos candidatos do concurso serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.fest.org.br, antes da divulgação dos resultados finais, não sendo encaminhadas respostas individuais. 

11.3 - Os pontos correspondentes à anulação de questão das provas objetivas, por força do julgamento dos recursos, 
serão atribuídos a todos os candidatos.

12 -REQUISITOS PARA POSSE DO CARGO:

12.1- Para a posse no cargo o candidato classificado e convocado por edital deverá apresentar os documentos das con-
dições do item 02 (DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES), atender às exigências da legislação do Município de São 
Domingos do Norte - ES (Estatutos e Plano de Carreiras), bem como ter boa conduta, gozar de boa saúde física e mental 
e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício do cargo.

12.2- O documento comprobatório da escolaridade exigida que o habilitou neste Concurso, bem como os demais, deverão 
ser entregues no original ou cópia reprográficas autenticadas, para serem visados pelo funcionário competente.

12.2.1 - O candidato classificado em profissão regulamentada deverá comprovar a inscrição e regularidade no órgão de 
classe, quando exigível pelo mesmo.

12.3- Os candidatos classificados em cargos de profissão regulamentada estarão obrigados ao cumprimento da carga ho-
rária de sua respectiva profissão.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1- Os cargos discriminados neste Edital, após a homologação definitiva dos classificados, serão preenchidos gradati-
vamente de acordo com a necessidade do Serviço Público Municipal, observada a legislação vigente, obedecendo às dis-
ponibilidades orçamentárias e financeiras do Município e a conveniência da Administração, de conformidade com a ordem 
decrescente da classificação definitiva.

http://www.fest.org.br
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13.2- Os candidatos classificados nas áreas profissionais específicas deverão desenvolver suas atividades descritas nas 
leis de sua criação, nos órgãos ou setores desta municipalidade, de acordo com a necessidade, lotação e horários determi-
nados pela Administração. As leis anteriormente citadas poderão ser acessadas nos sites: www.cmsdn.es.gov.br e www. 
http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br.

13.2.1-A lotação inicial dos cargos do Grupo Magistério será determinada pela Administração Municipal, respeitada a lis-
tagem de classificação final dos candidatos aprovados.

13.2.2-Não havendo número de horas/aulas suficientes para completar a carga horária semanal em uma Unidade de En-
sino, esta será complementada nas demais unidades, a critério da Administração Municipal.

13.3- A inexatidão das afirmativas ou irregularidade dos documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o 
candidato do concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

13.4- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das presentes instruções e nas demais normas 
legais pertinentes.

13.5- O Prazo de validade do presente Concurso será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de sua homologação, 
prorrogável uma vez pelo mesmo período.

13.6- No prazo de 02 (dois) anos contados da publicação do Edital dos resultados obtidos, o Prefeito Municipal determinará 
a incineração das provas escritas, dos gabaritos e demais documentos, lavrando-se no ato, o termo próprio, assinado por 
Comissão especialmente designada para este fim.

13.7- Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado deste concurso, apresentado pela Comissão de Coordena-
ção e Acompanhamento do Concurso.

13.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, mediante provocação da Comissão de Coordenação e 
Acompanhamento do Concurso.

São Domingos do Norte, 21 de março de 2016.

Claudio Heleno Comper
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal 

ANEXO I

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

EDITAL Nº 001/2015
(previsão)

Data/ Período Atividade

24/03/ a 25/04/2016 Período de Inscrição

29/03/2016 Data limite para pedido de isenção de taxa de inscrição.

08/04/2016 Publicação de Julgamento dos Pedidos de Isenção de Taxa de Inscrição nos sítios especificados.

26/04/2016 Data limite para o recolhimento da taxa de inscrição.

03/05/2016 Quantitativo de inscrições de candidatos.

09/05/2016 Liberação do cartão de inscrição.
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09/05/2016 Liberação do cartão de inscrição do candidato isento de taxa

09/05/2016 Publicação de convocação para a realização das provas objetivas

09/05/2016 Visualização do local, horário e sala onde prestará prova

15/05/2016 Realização das Provas Objetivas.

16/05/2016 Publicação dos gabaritos provisórios

Até 18/05/2016 Prazo recursal das Provas Objetivas e Gabaritos

30/05/2016 Respostas dos recursos e publicação dos gabaritos oficiais

03/06/2016 Publicação da relação dos candidatos do Grupo Magistério e Procurador Municipal habilitados 
para Prova de títulos (2ª fase). 

03/06/2016 Convocação e dos motoristas e operadores de máquinas aprovados para realização de Provas 
Práticas. 

12/06/2016 Provas Práticas para Motorista de Veículo Leve CNH “C”, Pesado CNH “D” e Operadores de 
Máquinas

16/06/2016 Publicação do resultado da Prova de Títulos e das Provas Práticas.

20/06/2016 Publicação dos Resultados Finais (todos os cargos)

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

FUNDAMENTAL INCOMPLETO (Até 4ª série)

(Ajudante (SAAE), Trabalhador Braçal, Coveiro e Motorista) 

LÍNGUA PORTUGUESA

I- Interpretação de textos. II- Encontros vocálicos: ditongos, tritongos e hiato. III- Encontros consonantais: dígrafos. IV- 
Divisão silábica. V- Tonicidade. VI- Acentuação gráfica. VII- Ortografia.

MATEMÁTICA

I- Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; II- 
Expressões Numéricas; IV- Regras de Três Simples; V- Percentagens; VI- Unidades de Comprimento.

CONHECIMENTOS GERAIS

Brasil: regiões, estados, capitais. Dados do senso 2010 referente ao Estado do Espírito Santo e ao Município de São 
Domingos do Norte. Aspectos históricos, geográficos e políticos do Município de São Domingos do Norte e do Estado do 
Espírito Santo. Assuntos ligados às atualidades nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, 
Ambiental, Esportiva, Artística e Social. Conhecimentos Gerais (históricos, geográficos e políticos) do Município, Estado e 
no Brasil (História, geografia e atualidades). Meio ambiente: preservação e destruição envolvendo questões atuais. Coti-
diano Brasileiro e Violência. Noções básicas sobre o País, o Estado e o Município..

FUNDAMENTAL COMPLETO

(Zelador, Servente, Cuidador Social, Pedreiro, Auxiliar de Mecânica e Operador de Máquinas)

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Sinônimos 
e antônimos.

Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão 
de gênero, grau e número. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência.

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.
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MATEMÁTICA

Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação; - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; - Expressões Numéricas; - Regras de 
Três Simples; - Equações do 1º Grau e Problemas de 1º Grau; - Percentagens; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de 
Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa; - Geometria Plana: Perímetros; Áreas.

CONHECIMENTOS GERAIS

01 – Brasil Colônia. 02 – Capitanias Hereditárias: a) mineração; b) a economia açucareira; c) a escravidão indígena e a 
negra africana. 03) Independência do Brasil. 04) Expansão Marítima Européia e a Conquista da América. 05) Primeira 
Guerra Mundial. 06) Revolução Industrial. 07) Revolução Francesa. 08) Pontos Cardeais, Coordenadas Geográficas; As 
Zonas da Terra; A Localização do Brasil; 09) O Sistema Solar; os principais movimentos da Terra; Formação e Estrutura 
da Terra; As rochas e os minerais. 10) O relevo Terrestres; Agentes internos e externos do relevo. 11) Oceanos e Mares;

Hidrografia brasileira; Atmosfera e climas; Paisagens, Vegetais. 12) Pressão atmosférica e ventos; o tempo e o clima. 13) 
Geografia do Brasil: as cinco regiões geoeconômicas do Brasil nos seus aspectos físicos, econômicos, políticos e sociais. 
14) América Anglo- Saxônica e Latina: todos os aspectos; Globalização da Economia. 15) o Espírito Santo: aspectos natu-
rais, ecológicos, econômicos e sociais. a) Localização e aspectos naturais: relevo, clima, hidrografia, litoral e vegetação. b) 
Aspectos Sociais e Ecológicos: Urbanização; a Região Metropolitana, o Prodespol; Problemas sociais. C) Perfil econômico: 
principais centros produtivos, estrutura fundiária, agricultura; pecuária; exploração mineral; indústria; transportes; tu-
rismo e energia. ATUALIDADES: Assuntos contemporâneos relacionados à atividade empresarial, às políticas sociais, à 
saúde pública, ao desenvolvimento, ao desemprego, às políticas regionais, à igualdade social, à educação, à preservação 
ambiental, à tecnologia e à economia. O cotidiano brasileiro. - História e geografia do município: origem histórica, evolu-
ção política, características sociais locais, fatos particulares do município e folclore, relevo, vegetação, hidrografia, clima, 
economia e política do município. 

ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS

(Auxiliar de Serviços Odontológicos, Atendente, Berçarista, Mecânico, Eletricista, Almoxarife, Auxiliar de Se-
cretaria Escolar, Auxiliar Administrativo, Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Assistente Administrati-
vo, Agente Fiscal Ambiental, Agente Fiscal de Saúde Sanitária, Técnico em Informática, Técnico em Segurança 
do Trabalho, Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Técnico em Edificações).

PORTUGUÊS

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Ortografia 
oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s).

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

MATEMÁTICA

- Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; 
Divisão; Potenciação; Radiciação; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de 
Massa; - Regra de Três (Simples e Composta); - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; - Funções do 1º Grau 
e do 2º Grau; - Percentagens; - Geometria Plana: Perímetros; Áreas; Triângulos; Quadrados; Hexágonos - Geometria Es-
pacial: Noções de Figuras Espaciais; - Progressão Aritmética e Progressão Geométrica; - Equações Exponenciais; - Logarit-
mos; - Matrizes e Determinantes; - Trigonometria: Aplicações ;de Seno; Cosseno e Tangente; Juros Simples e Compostos

CONHECIMENTOS GERAIS

Brasil Colônia:a) Expansão européia; b) Administração da colônia; c) Ciclo do açúcar; d) Expansão e ocupação do territó-
rio; e) Ciclo do ouro; f) Rebeliões nativistas e separatistas; g) O período Joanino e a independência do Brasil; 02) O Im-
pério; a) Primeiro Reinado; b) Período Regencial; c) Segundo Reinado; 03) A República:a) Republica Velha; b) Era Vargas; 
c) Redemocratização; d) Ditadura Militar; e) Nova República. 04) A produção do espaço mundial. Suas transformações, 
sua estrutura e suas particularidades. a) A importância do processo de industrialização do mundo contemporâneo. b) A 
atividade agrária. Estrutura fundiária; transformações recentes no campo; organização da produção; relações do trabalho. 
c) As transformações na divisão territorial-internacional do trabalho e a atual regionalização do mundo.; d) O mundo atual. 
Disparidades regionais e mundiais; processo de industrialização: transformações nas relações cidade-campo; o proces-
so de urbanização e sua distribuição; espacial (redes e hierarquias, metropolização e macrocefalia urbana; a estrutura 
interna das cidades e os problemas urbanos); população (crescimento, distribuição, condições de vida e de trabalho); 
circulação e distribuição de capitais, mercadorias, pessoas e idéias. Transformações recentes. Organizações internacionais 
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e relações regionais e mundiais. As economias tradicionais: processos de permanência ou de incorporação às economias 
modernas. 05) A relação sociedade x natureza no mundo contemporâneo.a) A dinâmica da natureza e seu significado 
para as sociedades. A formação e a instabilidade da superfície terrestre; a inter-relação entre os diversos elementos da 
natureza: gênese, evolução e transformação do relevo terrestre e a ação antrópica do modelado terrestre; os grandes 
ecossistemas terrestres e suas formas de apropriação pela sociedade; as águas oceânicas e continentais, sua importância 
econômica e geopolítica. b) A questão ambiental. Meio-ambiente, ecossistema e equilíbrio ecológico; os principais recur-
sos naturais, sua distribuição espacial e as conseqüências econômicas e geopolíticas de sua exploração; os desequilíbrios 
ambientais e suas conseqüências nos grandes ecossistemas mundiais e nas sociedades contemporâneas; políticas am-
bientais. 06) Processo de ocupação e valorização territorial do Brasil. Apropriação e produção do espaço. a) O Brasil atua 
nas suas desigualdades a sua inserção no mundo. b) Regionalização do Brasil; a desigual produção do espaço; o papel do 
Estado nas políticas territoriais; a atuação do capital nacional e internacional. c) A atividade agrária. Estrutura fundiária; 
transformações recentes no campo; organização da produção; relações do trabalho. d) O processo de industrialização; 
relações de interdependência e complementaridade relação cidade-campo; o processo de urbanização e sua distribuição 
espacial (redes e hierarquias, metropolização e macrocefalia urbana, a estrutura interna das cidades e os problemas ur-
banos); população (crescimento, distribuição, condições de vida e de trabalho); circulação e distribuição de capitais, mer-
cadorias, pessoas e idéias. Transformações recentes. 07) O Espírito Santo: aspectos naturais, ecológicos, econômicos e 
sociais. a) Localização e aspectos naturais: relevo, clima, hidrografia, litoral e vegetação. b) Aspectos Sociais e Ecológicos: 
Urbanização; a Região Metropolitana; O Prodespol; Problemas Sociais. c) Perfil Econômico: Principais Centros Produtivos; 
Estrutura Fundiária; Agricultura; Pecuária; Exploração Mineral; Indústria; Transportes; Turismo e Energia. Noções Básicas 
de Informática. ATUALIDADES: Assuntos contemporâneos relacionados à atividade empresarial, às políticas sociais, à 
saúde pública, ao desenvolvimento, ao desemprego, às políticas regionais, à igualdade social, à educação, à preservação 
ambiental, à tecnologia e à economia. O cotidiano brasileiro. - História e geografia do município: origem histórica, evolu-
ção política, características sociais locais, fatos particulares do município e folclore, relevo, vegetação, hidrografia, clima, 
economia e política do município. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA OS CURSOS DO ENSINO MÉDIO

(Mecânico, Auxiliar de Serviços Odontológicos, Atendente, Berçarista, Almoxarife, Auxiliar de Secretaria Es-
colar, Auxiliar Administrativo, Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Agente Fiscal de Saúde Sanitária, 
Assistente Administrativo, Agente Fiscal Ambiental, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Agrícola, 
Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

- Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.

- Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho,

trabalho com pastas e arquivos localização de arquivos e pastas, movimentar cópias de

arquivos, pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de

transferências.

TÉCNICO AGRÍCOLA (Específica)

Principais culturas, horticulturas e fruticulturas: práticas culturais; manejo e irrigação; sistema de produção; produtivi-
dade; controle de pragas e doenças; legislação pertinente a defensivos agrícolas; análise do solo, calagem e adubação. 
Bovinocultura: sanidade animal; manejo do rebanho leiteiro; principais doenças. Alimentos e alimentação: Características 
e formas de fornecimento da alimentação; concentrados protéicos, balanceamento e misturas de concentrados.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (Específica)

Software Básico: Definição, tipos de software, funções, características, instalação e solução de problemas. Configuração 
e utilização dos sistemas operacionais MS-Windows XP Profissional, MS-Windows, Server e Linux. 2. Aplicativos: Conhe-
cimentos na ferramenta Microsoft Office Professional (Word, Excel, Power Point e Access). Hardware: Fundamentos, con-
ceitos, características, identificação, funções e funcionamento dos componentes de um computador. Instalação, upgrade, 
manutenção e solução de problemas. Placa mãe, memória, processador, unidades de entrada e ou/ saída. Monitor de 
vídeo, mouse, impressoras jato de tinta, matricial e laser; Unidade de DVD-ROM, DVD-R/RW, CD-ROM E CD-R/RW. Unida-
de de disco flexível, flash-disk, pen drive, unidade de disco rígido HD, mouse, fax-modem, tecnologia e dispositivos USB, 
placa de rede, placa de vídeo, placa de fax-modem. Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática. 
Microcomputadores, impressoras, monitores e estabilizadores. Configuração de placas de rede em estação de trabalho 
(endereçamento IP estático e dinâmico). Instalação e configuração de impressoras local e em rede. Configuração de clien-
te de proxy em navegadores LTSP. Configuração de cliente. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Específica)

Fundamentos da enfermagem - técnicas básicas Enfermagem médico-cirúrgica Assistência de enfermagem em doenças 
transmissíveis Ações de vigilância epidemiológica e imunização Assistência de enfermagem em doenças crônicas dege-
nerativas: diabetes e hipertensão Atuação de enfermagem em centro cirúrgico e central de material Enfermagem mater-
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no-infantil Atendimento de enfermagem à saúde da mulher Planejamento familiar Pré-natal, parto e puerpério Climatério 
prevenção do câncer cérvico - uterino Atendimento de enfermagem à saúde e adolescentes Cuidados com o recém-nasci-
do, aleitamento materno Crescimento e desenvolvimento Doenças mais freqüentes na infância Principais riscos de saúde 
na adolescência Enfermagem em urgência Primeiros socorros Assistência de enfermagem ao paciente na UTI Noções de 
administração Trabalho em equipe - COREN. Lei do exercício profissional Deontologia em enfermagem.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE (Específica)

CONTABILIDADE GERAL: Conceitos básicos – Patrimônio, débito, crédito. Método das Partidas Dobradas. Escrituração. 
Erros de escrituração e correção. Classificação das contas. Função e estrutura das contas. Provisões. Orçamentos. Levan-
tamento de balancetes. Encerramento de exercício. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Livros fiscais e comerciais. 
Componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Equação fundamental do patrimônio. Fatos contábeis e as 
respectivas variações patrimoniais. Contas: patrimoniais e de resultado. Conceito de despesas, receitas e resultado. O Ba-
lanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto e regime. Orçamento 
– conteúdo e forma da proposta orçamentária. Exercício financeiro. Créditos adicionais. Controle da execução orçamentá-
ria. Receita e despesas públicas: conceitos e estágios. Receita e despesa extra-orçamentária. Escrituração. Apuração do 
resultado financeiro e econômico. Inventário: objeto e classificação. Balancetes mensais de receita e despesa. Balanços. 
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Conceitos básicos: Análise horizontal e vertical das demonstrações con-
tábeis. Análise por quocientes. Análise da situação financeira. Análise da situação econômica. Análise da estrutura patri-
monial. Interpretação dos indicadores financeiros, econômicos e patrimoniais.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (Específica)

Padronização do desenho e normas técnicas vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; Linhas Utili-
zadas no Desenho Técnico. Escalas. Projeto Arquitetônico - Convenções Gráficas (representação de materiais, elementos 
construtivos, equipamentos, mobiliário); normas técnicas vigentes; desenho de: Planta de Situação, Planta Baixa, Cortes, 
Fachadas, Planta de Cobertura; Desenho de Projeto de Reforma – convenções. Projeto e execução de instalações pre-
diais – Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás, Mecânicas, Ar Condicionado. Estruturas – Desenho de 
estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário técnico - Significado dos termos 
usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Materiais de construção. Inspeção de materiais de cons-
trução.Topografia. Orçamento de obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições 
de custos, cronograma físico-financeiro). Execução e fiscalização de obras. Noções de segurança do trabalho. Resolução 
CREA 262 de 28/07/1979.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ESPECÍFICA)

Campanha interna na prevenção de acidentes. Elaboração de relatórios. Técnicas de inspeções , NR-2 e NR-5. Programas 
rotineiros e específicos de inspeções. Análise e parecer dos equipamentos de proteção, textos e ensaios (C.A). Certificados 
de aprovação. Técnicas de ensino. Análise de causas e efeitos, árvore de falhas. Análise de riscos para elaboração de nor-
mas e procedimentos. Desenho técnico e sistemas de comunicação. Sistemas de comunicação verbal e visual das normas 
e procedimentos. Sistemas de inspeções rotineiras de equipamentos. Estatística aplicada a acidentes de trabalho com 
análise de causas e tendências quantitativas. Programas de urgências. Sistemas de assessoria às CIPAS, NR-%. Análise 
preliminar de riscos.

PROFESSOR – Ma.PA 

PORTUGUES – Professor Ma.PA

–Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Ortografia 
oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação Obs. 
Nas questões de Língua Portuguesa serão cobrados as regras da nova ortografia. 

MATEMÁTICA – Professor Ma.PA

- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - Expressões Numéricas - Regra de Três 
Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: 
Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas. 
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Professor Ma.PA – SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS)

Fundamentos Filosóficos e Psicológicos: Teorias do desenvolvimento humano; Teorias da aprendizagem; Tendências peda-
gógicas; Fundamentos históricos, filosóficos, sociais e políticos da educação; 2 -Legislação: Princípios e fins da Educação 
Nacional; Financiamento da Educação Básica (FUNDEB); Organização da Educação Nacional (LDB); Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 3- Didática: Conceito, evolução histórica, importância, objeto de estudo; Processos de Ensino; Objetivos 
e Conteúdos de Ensino; Planejamento, plano, projeto (concepções, características, finalidades componentes e etapas para 
elaboração). 4 -Avaliação: Concepção; Abrangência; Formas. Instrumentos; 5 - Conteúdos específicos: PCNs de 1ª à 4ª 
série; Inclusão escolar; dificuldade de aprendizagem; Atendimento às Necessidades Educacionais Especiais; Educação de 
Jovens e Adultos.

Professor Ma.PA – EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS).

1- Fundamentos Filosóficos e Psicológicos: Teorias do desenvolvimento humano; Teorias da aprendizagem; Tendências pe-
dagógicas; Fundamentos históricos, filosóficos, sociais e políticos da educação; 2 -Legislação: Princípios e fins da Educação 
Nacional; Financiamento da Educação Básica (FUNDEB); Organização da Educação Nacional (LDB); Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 3- Didática: Conceito, evolução histórica, importância, objeto de estudo; Processos de Ensino; Objetivos 
e Conteúdos de Ensino; Planejamento, plano, projeto (concepções, características, finalidades componentes e etapas para 
elaboração). 4 -Avaliação: Concepção; Abrangência; Avaliação na Educação Infantil. 5 - Conteúdos específicos: História 
e teóricos da educação infantil. Atendimento às Necessidade Educacionais Especiais; organização do espaço e do tempo 
em escolas de educação infantil. Relação e implicações entre o cuidar e educar. A brincadeira na educação infantil. RCNIs 
(Referenciais Curriculares da Educação Infantil). Higiene e saúde em Instituições de Educação Infantil. Inclusão na Escola 
de Educação Infantil. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil .

Professor Ma.PB - LINGUA PORTUGUESA (Específico)

Conhecimentos Específicos - Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Re-
escritura de texto, respeitando o padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação 
e elementos estruturais. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos 
de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e 
passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos 
e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Figuras de linguagem. Níveis de linguagem: Coloquial; Culto. Obs.: 
a interrelação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação B) Lite-
ratura Brasileira - Barroco, Arcadismo, Romantismo: poesia e prosa, Realismo-Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, 
Modernismo, Pós- Modernismo, Produção contemporânea. Obs.: Em literatura serão explorados os seguintes aspectos: 
Características das Escolas, importância no contexto histórico e Principais autores (características) e obras. 

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

PORTUGUÊS 

(Professor Ma.PP e Ma.PB: Artes, Inglês, Educação Física, Matemática, Geografia, História e Ciências): 

1). Acentuação gráfica. 2). Ortografia Oficial. 3). Concordância Verbal. 4). Concordância Nominal. 5). Regência Verbal. 6). 
Regência Nominal. 7). Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8). Reescritura de textos. 9). Estru-
turação frasal. 10). Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de 
texto(s). Obs. Nas questões de Língua Portuguesa, serão cobrados as regras da nova ortografia.

Professor Ma.PB - MATEMÁTICA (Específico)

- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - Expressões Numéricas - Regra de Três 
Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: 
Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas.

PROFESSOR Ma.PB – GEOGRAFIA

GEOGRAFIA DO BRASIL: Relevo; Clima; Aspectos físicos; Solo; Hidrologia; Geologia; Vegetação; Grupos étnicos; Aspectos 
humanos; Estrutura da população; Correntes imigratórias; Extrativismo; Agropecuária; Aspectos econômicos; Fontes de 
energia; Indústria. GEOGRAFIA GERAL: Europa; América Anglo-Saxônica; América Latina; O Espaço Natural; Capitalismo 
x Socialismo; Países do Terceiro Mundo; Superpopulação relativa e o Neonaturalismo.
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Professor Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA (Específico)

A Educação Física no currículo escolar; Abordagens didático-metodológicas no ensino da Educação Física; O processo de 
ensino-aprendizagem em Educação Física; Parâmetros Curriculares Nacionais.

Professor Ma.PB - ARTES (Específico)

Tipos de desenho: memorização; observação; criativo (dirigido/livre) por montagem e decalque; molde vazado. Técni-
ca de Sombreamento: sombra própria; sombra projetada; relação fundo-imagem. Estudos das cores: cores (primá-
rias, secundárias e neutras); monocromia; policromia. Ilustração de texto: estilização; caricatura; monograma; rafe, 
leiaute e arte-final. Logotipos: composição visual; painel decorativo; outdoor em cartaz; projeção ortogonal; cortes de 
formas tridimensionais, cores com lápis de cor, cores com caneta hidrográfica, instrumentos auxiliares de desenho, cópias 
de desenho, técnica de mosaico, técnica de vitral, técnica mista, tecelagem.

Professor Ma.PB - INGLÊS (Específico)

I – TEXTO: COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO; I – GRAMÁTICA: verb to be / verb there to be; present continuous tense; 
simple present tense; possessive adjectives; regular and irregular verbs/simple past tense; to stop (followed by generic 
or nfinitive); possessive pronouns; past continuous tense; personal pronouns; simple future tense; between and among; 
to be going to – future; to be going to - past; plural of nouns; the indefinitive article; numbers; dates; to do and to make; 
present perfect tense; to lie to lay; reflexive pronouns; much, many, little, few; modal verbs; the comparative degree; 
the superlative degree; irregular comparison; imperative; simple conditional; conditional perfect; conditionals; to and 
enough; prepositions; gerund and infinitive; articles; whether and if;questions tags; some, any, no and compounds; the 
passive voice; verbs with two objets; adverbs of wanner; relative pronouns; direct and reported speech; reported speech; 
additions to remarks; question words; present perfect continuous; linking words; time lauses.

Professor Ma.PB CIÊNCIAS (Específico)

01 – Método científico - Teste controlado e etapas do método. 02 – Características gerais dos seres vivos - Composi-
ção química complexa e organizada; nutrição; crescimento; metabolismo; irritabilidade; reprodução; hereditariedade; nu-
trição e evolução. 03 – Composição química da célula - Compostos inorgânicos (água e sais minerais); importância da 
água e dos sais minerais para os seres vivos - Compostos orgânicos (carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas 
e ácidos nucléicos); conceito, estrutura, nomenclatura, importância e ocorrência dos compostos orgânicos. 04 – Históri-
co da citologia - Robert Hooke; teoria celular; complemento da teoria celular; teoria protoplasmática de Hertwig; lei de 
Driesch; lei de Spencer; classificação de Bizózzero para as células (lábeis, estáveis e permanentes); método de estudo da 
célula (microscópio óptico e eletrônico). 05 – Morfologia e fisiologia celular – Célula eucarionte e procarionte (princi-
pais diferenças e semelhanças); célula animal e célula vegetal (semelhanças e diferenças). 06 – Estudo da plasmalema 
- Sinônimos; estrutura ao MO e ao ME; composição química; especializações; tipos de transporte através da membrana 
celular (transporte ativo e passivo, difusão simples, difusão facilitada e osmose). 07 – Estudo do citoplasma de célula 
eucarionte - Aspectos físico-químicos; tixotropismo; sinônimos de protoplasma; comparação entre o citoplasma figurado 
(diferenciado) e o citoplasma fundamental; organelas citoplasmáticas (observação, estrutura e funções); citoesqueleto 
(estrutura e função); respiração celular (etapas, locais de ocorrência e rendimento energético); fermentação alcoólica e 
láctica; fotossíntese (etapas, locais de ocorrência, principais substratos e produtos. 08 – núcleo interfásico - Desco-
berta do núcleo (Robert Brown); forma; volume; distribuição; localização; quantidade de núcleos por célula; funções e 
componentes do núcleo interfásico. Cromatina sexual ou corpúsculo de Baar; cromossomos politênicos. 09 – Divisão 
celular - Importância e tipos de divisão (mitose e meiose); período interfásico e tempo de divisão. 10 – Histologia ani-
mal - Tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso (morfologia, classificação, distribuição, importância e fisiologia). 
11 – Histologia vegetal – Tecidos embrionários (meristemas); tecidos de revestimento; tecidos de sustentação; tecidos 
de condução; morfologia e fisiologia. 12 – Classificação dos seres vivos – Regra internacional para a nomenclatura de 
espécie e gênero; estudo dos cinco reinos (monera, protista, fungi,methaphyta e methazoa); estudo dos vírus e doenças 
associadas a vírus, bactérias e protozoários. 13 – Anatomia e fisiologia animal comparadas - Nutrição e sistema di-
gestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema muscular, sistema nervoso e sistema endócrino (ênfase para 
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). 14 – Reprodução em invertebrados e vertebrados - Reprodução asse-
xuada e sexuada; tipos e diferenciações e classificações; gametogênese (espermatogênese e ovulogênese); fecundação, 
segmentação; mórula; blástula e gástrula; formação dos folhetos embrionários e diferenciação celular; gêmeos idênticos 
e fraternos; partenogênese; hermafroditismo. 15 – Sistema reprodutivo humano (masculino e feminino) - Anatomia 
e fisiologia . 16 – Genética - Primeira e segunda leis de Mendel; test-cross; ausência de dominância; genes letais e pleio-
tropia; questões com heredogramas; gene e ambiente (norma de reação); regras básicas de probabilidade na aplicação 
em soluções de problemas; polialelia (alelos múltiplos) e herança dos grupos sanguíneos (sistema ABO, MN e fator Rh); 
interação gênica (genes complementares, epistasia ou criptomeria e herança quantitativa). 17 – Ecologia - Conceitos bá-
sicos ( população, comunidade ecossistema e biosfera); tipos de populações e comunidades; cadeias e teias alimentares; 
relações ecológicas entre os seres vivos e com o meio ambiente (protocooperação, amensalismo, esclavagismo, inquilinis-
mo, parasitismo, canibalismo... etc); ação humana nos ecossistemas (exploração, conseqüências negativas e proteção aos 
ecossistemas); formação e renovação do ecossistema; ecossistema mangue (características geofísicas, espécies animais e 
plantas); os grandes biomas brasileiros (características básicas); temas atuais (aquecimento global; efeito estufa; chuva 
ácida e camada de ozônio). 18 – Evolução - Teorias evolucionistas (Lamarck, Darwin); neodarwinismo e teoria sintéti-
ca da evolução; irradiação adaptativa; especiação; órgãos análogos e homólogos . 19 - Noções de química - Átomos; 
moléculas; substâncias puras simples e compostas; conceito de elemento químico e alotropia (variedades alotrópicas); 
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misturas e tipos de misturas; fase de uma mistura heterogênea; mistura eutética e azeotrópica; principais processos me-
cânicos e físicos de separação dos componentes de uma mistura; transformações da matéria (fenômenos físicos, químicos 
e biológicos; diferenças entre eles); mudanças de estado físico da matéria; evolução dos modelos atômicos; átomos isóto-
pos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos; classificação periódica moderna dos elementos; principais famílias; configuração 
eletrônica; propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos . 20 – Noções de Física – Mecânica (movi-
mento dos corpos; referencial; mudança de posição; deslocamento); velocidade escalar média no movimento retilíneo e 
uniforme; movimento retilíneo uniformemente variado (aceleração e equação horária); queda livre dos corpos; energia 
mecânica (energia cinética e potencial); aplicações.

Professor Ma.PB - HISTÓRIA (Específico)

1) Período Colonial: Portugal no contexto da expansão marítimo comercial européia – Colônia

Portuguesa; colônia portuguesa; consolidação colonial portuguesa. Apogeu e crise do sistema colonial brasileiro. 2) Perío-
do Imperial: O Primeiro Reinado - Período Regencial. - Segundo Reinado. 3) Período Republicano - A República da Espada 
- A República Oligárquica - A revolução de 1930 - A Era Vargas - O Regime Liberal Populista - A Ditadura Militar - A Nova 
República 4) Características gerais da história do Município 5) Características gerais do Brasil atual.

Professor Ma.PP - Conhecimentos Pedagógicos (Específico)

Desenvolvimento humano e aprendizagem: processos de desenvolvimento e aprendizagem; teorias da aprendizagem. 
Educação Inclusiva. Educação e Multiculturalismo. Didática e Prática de Ensino. Métodos e Técnicas de Ensino. História da 
Educação Brasileira Tendências Pedagógicas. Teorias do Currículo. Planejamento e Projeto Político-pedagógico. Plano de 
Ensino e Plano de Aula. A Escola como sistema e a divisão de trabalho. Estrutura e Organização da Educação Básica no 
Brasil: aspectos legais e Organizacionais. Gestão e Organização Pedagógica e Curricular da Escola. Atividades de Direção, 
Supervisão Escolar, Inspeção e Orientação Educacional. Avaliação Escolar e Institucional. Parâmetros Curriculares Nacio-
nais e Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Financiamento da Educação: Fundeb. Educação de 
Jovens e Adultos. Lei Nº. 9.394/96 (LDB) e Constituição Federal Constituição Federal (Capítulo III, Seção I: Da Educação) 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Obs. A prova terá enfoque maior conforme a área de atuação do cargo.

NÍVEL SUPERIOR

PORTUGUÊS 

(Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle Interno, 
Biólogo, Cirurgião Dentista, Contador, Contador (SAAE), Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, 
Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral (24 h), Médico Veterinário, Nutricio-
nista, Psicólogo e Químico (SAAE).

1) Acentuação gráfica. 2) Ortografia Oficial. 3) Concordância Verbal. 4) Concordância Nominal. 5) Regência Verbal. 6) Re-
gência Nominal. 7) Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8) Reescritura de textos. 9) Estruturação 
frasal. 10) Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s).

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(Arquiteto e Urbanista, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle Interno, Biólogo, Contador, 
Contador (SAAE), Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal e Químico (SAAE)).

- Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.

- Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho,

trabalho com pastas e arquivos localização de arquivos e pastas, movimentar cópias de

arquivos, pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de

transferências.

ASSISTENTE SOCIAL (Específico)

O Serviço Social e interdisciplinaridade; Legislação; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei de Criação dos Conse-
lhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e Educação Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 
O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais; O papel do assistente social; A prática do Serviço Social: referência 
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teórica-prática; Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com comuni-
dades; Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar; 
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS- SUAS(sistema único da assistência social) e o Código de ética do As-
sistente social; Planejamento Social; Ética Profissional; Administração e Supervisão em Serviço Social. Desenvolvimento 
de comunidade: a ação do serviço social junto com às comunidades: perspectivas de organização e capacitação social. A 
questão da relação teoria-prática no Serviço Social. As práticas e estratégias da ação profissional do Serviço Social; Servi-
ço Social na Educação: O papel do Serviço Social na Organização Escolar. A assistência enquanto espaço de planejamento 
social. Os Valores Universais da Profissão e seus Aspectos Éticos e Normativos.

PROCURADOR MUNICIPAL (Específico)

DIREITO ADMINISTRATIVO 1. Conceito, objeto e fontes do direito administrativo; 2. Princípios direito administrativos; 
3.Organização administrativa; 4. Atos administrativos; 5. Serviços Públicos; 6. poder de polícia; 7. Intervenção do Esta-
do na propriedade; 8. Servidores Públicos; 9. Contratos Administrativos; 10. Licitações; 11. Controle da Administração 
Pública; 12. Responsabilidade Civil do Estado e da administração; 13. Bens públicos. 14. Atuação do estado no domínio 
econômico; 15. Prescrição e decadência. DIREITO CONSTITUCIONAL 1. Constituição: conceito; origem; conteúdo; es-
trutura e classificação; supremacia da Constituição; princípios constitucionais; interpretação das normas constitucionais; 
eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais; histórico das Constituições brasileiras. 2. Princípios Fundamentais 
da Constituição Brasileira; 3. Dos direitos e garantias Fundamentais; 4. Controle de Constitucionalidade; 5. Da organi-
zação do Estado; 6. Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas; 7. Normas constitucionais e inconstitucionais; 
emenda; reforma e revisão constitucional. 8. Organização dos Poderes; 9. Da tributação e do orçamento; 10. Da ordem 
econômica e financeira; Da ordem social; DIREITO CIVIL 1. Conflito das Leis no Tempo e no Espaço; 2. Hierarquia, Vi-
gência, Revogação e Interpretação das Leis; 3. Pessoas: pessoa natural e pessoa jurídica - personalidade e capacidade. 
4. Bens: classificação. 5 .Dos fatos Jurídicos . 6.Do direito das obrigações. 7. Contratos em geral; Das várias espécies de 
contrato. 8. Responsabilidade civil. PROCESSO CIVIL. 1.Direito e processo; princípios gerais do Direito Processual Civil; 
natureza e objeto da lei processual; fontes, eficácia e interpretação do direito processual. 2. Da jurisdição e da ação. 3. 
Das partes e dos procuradores. 4. Atos processuais; 5. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da justiça. 6. Da formação, 
da suspensão e da extinção do processo; 7. Do processo e do procedimento 8. Do procedimento ordinário 9. Do processo 
nos tribunais;10. Recursos; 11. Do processo de execução: 12. Do processo cautelar; 13. Procedimentos Especiais; 14. 
Prerrogativas da Fazenda Pública. LEIS ESPECIAIS 1.Crimes contra a Ordem Tributária e Ordem Econômica. 2. Crimes 
previstos na Lei de licitação; 3. Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992). DI-
REITO TRIBUTÁRIO 1.Tributo: conceito e espécies. 2.Competência Tributária; 3.Limitações Constitucionais ao Poder de 
Tributar: princípios e imunidades; 4.Legislação Tributária; 5.Obrigação Tributária .6.Responsabilidade Tributária; 7.Crédito 
Tributário .8.Garantias e privilégios do Crédito Tributário.9.Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões 
negativas .DIREITO DO TRABALHO/ DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO (CLT).1. Princípios do Direito do tra-
balho e do processo do trabalho; 2. Normas gerais e especiais de tutela de trabalho; 3. Relação de emprego; 4. Contrato 
de Trabalho; 5. . Remuneração e Salário; 7. Aviso prévio, estabilidade, FGTS, férias, jornada de trabalho; 7. Segurança 
de medicina do trabalho; 8. Legislação especial (CLT): advogado, professor, trabalhadores da saúde, trabalho da mulher, 
greve, vale transporte; 9 . A Administração Pública e o Direito do Trabalho; 10. Organização da Justiça do Trabalho; 11. 
Processo Judiciário do trabalho; 12. Dissídios Individuais; 13. Atos processuais em geral; prescrição; interrupção e sus-
pensão da prescrição; dano moral. 14. Nulidades; 15. Audiência; 16. Comissão de Conciliação Trabalhista; 17. Ações 
especiais; 18. Sentença; 19. Recursos no Processo do Trabalho; 20. Execução; 21. Comissão de Conciliação Trabalhista.

NUTRICIONISTA (Específico)

Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento; nutrientes: 
definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. Nutrição do Ciclo Vi-
tal: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-nascido de baixo peso; nutrição na 
infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. Técnica Dietética: Alimentos: conceitos, coleção, preparo, aqui-
sição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-químicas dos alimentos preparados; planejamento, 
produção e distribuição de refeições; avaliação. Administração de Serviços de Alimentação: estrutura administrativa dos 
serviços; recursos humanos; áreas físicas: preparo, distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; 
direção dos serviços: comando e supervisão do pessoal- seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrati-
vo, sanitário, econômico e financeiro; ética profissional. Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual 
e familiar; avaliação da dieta de grupos em período de risco: métodos qualitativo e semi-quantitativo; avaliação do estado 
nutricional de comunidade: métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e graus de desnutrição; 
avaliação de consumos e hábitos alimentares. Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos sócio-econômico-
-culturais; antropologia social e conduta alimentar; programa de educação nutricional de trabalhadores e seus familiares. 
Dietoterapia: modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de alimentação; cuidados 
nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado nu-
tricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: trauma-
tismo, sépse, queimaduras e cirurgia; métodos de suporte nutricional; cuidado nutricional congestiva, na doença renal, 
na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância alimentar, no distúrbio metabólico, na hipertensão. Higiene e 
Segurança no Trabalho: evolução, história, conceituação e legislação de interesse do nutricionista; normas legais e técni-
co-operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos órgãos 
municipais. Ética Profissional. Planejamento, execução e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância 
alimentar e nutricional e de educação nutricional; Atuação do nutricionista em programas sociais. 
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PSICÓLOGO (Específico)

Conceitos e atuação do psicólogo; A ética do psicólogo; Teorias da Personalidade e Teorias Psicoterápicas; Abordagens: 
Centrada na Pessoa, Corporal, Psicanalítica, Existencialista, Analítica, Gestáltica, Cognitivo-comportamental, Psicodramá-
tica e Psicossomática. Teorias Psicogenéticas e do Desenvolvimento; Desenvolvimento infantil; Sexualidade infantil; Iden-
tidade e Subjetividade; Motivação e a aprendizagem; Construção do conhecimento e deficiência; A Instituição Escolar; 
Ensino e aprendizagem; Educação Especial; Infância e juventude; O trabalho em equipe multiprofissional; Transformações 
dos conceitos e metodologias das deficiências; As relações familiares; Psicoterapia individual; Teorias e Psicoterapia de 
grupo; Ludoterapia; Psicologia do Idoso; Psicoterapia familiar; Psicodiagnóstico: testes, diagnósticos e laudos; Psicopa-
tologia; Noções de Psicofarmacologia; Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações 
sintomáticas; Sistema único de saúde – SUS: suas regras, princípios e organização; Abordagens terapêuticas e prevenção 
primária em saúde; Elaboração de Projetos; Teorias, métodos e práticas de pesquisa; A psicologia nas diversas modali-
dades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas sociais e programas comunitários: métodos, 
objetivos, indicações e limitações. 

ENGENHEIRO CIVIL (Específico)

Elementos de Construção Civil; Construção de edifícios; Estatística; Estruturas metálicas e especiais; Alvenaria; Telhados; 
Construção geral e pesada; Administração de obras; Saneamento; Planejamento de transportes; Engenharia econômica; 
Urbanismo, ecologia e meio ambiente; Topografia; Cálculo diferencial e integral; Mecânica dos fluidos; Estradas e vias 
urbanas; Transporte; Mecânica dos solos; Instalação de obras; Pavimentação; Fundações; Pontes; Concreto Armado 
(NBR 6118 : 2003); Concreto Protendido; Teoria das estruturas; Resistência dos materiais; Construção Civil; Materiais de 
Construção; Estruturas de Madeira; Eletrotécnica; Instalações Elétricas; Hidráulica; Hidrologia; Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias; Esgoto e Sistema de Abastecimento; Código de Ética Profissional.

ARQUITETO e URBANISTA (específico)

Projeto de Arquitetura: métodos e técnicas de desenhos e projeto; programação de necessidades físicas das atividades, 
estudos de viabilidade técnico-financeira, informática aplicada à arquitetura, controle ambiental das edificações (térmico, 
acústico e luminoso). Normas técnicas Projeto de Arquitetura. Desenho de Arquitetura: Formatos, escalas, símbolos e 
convenções; Normas ABNT: representação de projetos, acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações; 
Elementos básicos do projeto: plantas, cortes, fachadas e detalhes. Conhecimento de AutoCad. Projetos complementares: 
especificação de materiais e serviços, dimensionamento básico, instalações elétricas e hidrossanitárias, elevadores, ven-
tilação/ exaustão, ar-condicionado, telefonia, prevenção contra incêndio. Programação, controle e fiscalização de obras: 
orçamento e composição de custos, levantamento quantitativos, planejamento e controle físicofinanceiro. Projeto de 
Urbanismo e Paisagismo: métodos e técnicas de desenho e projeto urbano e de paisagismo, noções de sistema cartográ-
fico e de geoprocessamento, dimensionamento e programação de equipamentos públicos e comunitários, sistema viário, 
sistema de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental. Legislação de Parques e Jardins. 
Planejamento urbano: uso do solo, gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos am-
bientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos), aspectos sociais e econômicos 
do planejamento. Legislação Ambiental e Urbanística. Políticas Públicas de Preservação de ambientes históricas. Ética Pro-
fissional: Legislação referente à profissão de Arquiteto. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público. Sugestões Bibliográficas: ABNT. Elaboração 
de projetos de edificações – Arquitetura – NBR 13531/1995. ABNT. Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências 
a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos – NBR 9050/1994. ABNT. Representação de projetos de arqui-
tetura – NBR 6492. As BEA. Manual de Contratação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Editora Pini Ltda. 
2000. BENÉVOLO, Eduardo. História de la Arquictetura Moderna. Editorial Gustavo Gili S.A., 2ed., 1974 BORGES, Alberto 
de Campos. Prática de pequenas construções. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 1981. BORGES, Alberto de Cam-
pos. Topografia aplicada à engenharia civil. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 1992, 2v. CARDÃO, Celso. Técnica 
da Construção. Belo Horizonte: Edições Engenharia e Arquitetura, Concurso Público 001/2015 Página 75 de130 PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA Estado do Espírito Santo 1983, 2v. CORBELLA, Oscar. Em busca de uma 
arquitetura sustentável para os trópicos – conforto ambiental. Rio de Janeiro: Revan, 2003. DEL RIO, Vicente. Introdução 
ao Desenho Urbano no Processo de Planejamento. São Paulo: Editora Pini Ltda., 1999. FERRARI, Célson. Curso de Plane-
jamento Municipal Integrado. São Paulo: Editora Pioneira, 2 ed., 1979. BUSTOS ROMERO, Marta Adriana. A arquitetura 
bioclimática do espaço público. Brasília: EdUnB, 2001. CHING, F. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. BALDAM, Roquemar de L. Utilizando Totalmente o AutoCAD 2000. São Paulo: Editora Érica. 1997 - Manual 
do AutoCAD. LEI nº 10.257/2001 disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Outras 
legislações e publicações pertinentes. Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos 
candidatos, não excluindo, em hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. CONTE-
ÚDOS DE CONHECIMENTOS DE BIÓLOGO Teorias da origem da vida. Classificação dos seres vivos. Teorias evolucionistas. 
Estrutura e composição da

ENGENHEIRO FLORESTAL (Específico)

1. Noções de ecologia e preservação ambiental. 2. Convenção sobre diversidade Biológica; 3. Ecossistemas (definição, es-
trutura, fluxo de energia, cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos, sucessão ecológica e biomas). 4. Recursos naturais: 
água, ar, solo, flora e fauna. 5. O Meio Aquático (água na natureza, usos e qualidade da água, abastecimento, controle 
da poluição, preservação dos mananciais e sustentabilidade dos recursos hídricos). 6. O Meio terrestre (solos – conceito, 
formação, composição, características, poluição e remediação). 7. O Meio Atmosférico (características e composição da 
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atmosfera, principais poluentes atmosféricos, noções de meteorologia e dispersão dos poluentes). 8. Impactos ambientais 
decorrentes de atividades antrópicas em ecossistemas florestais. 9. Noções de licenciamento ambiental. 10. Educação 
ambiental. 11. Legislação ambiental aplicada à área florestal. 12. Unidades de conservação. 13. Arborização urbana. 
14. Produção de mudas florestais de espécies nativas. 15. Sementes florestais, produção e tecnologia. 16. Implantação, 
manutenção e operação de viveiros florestais. 17. Silvicultura e implantação de florestas nativas. 18. Manejo de bacias 
hidrográficas. 19. Recuperação de áreas degradadas e nascentes. 20. Plano de manejo de unidades de conservação. 21. 
Manejo de florestas nativas. Inventário florestal. 22. Estudos de impacto ambiental para área florestal e recuperação de 
áreas degradadas.

AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO (Específico)

Noções de Contabilidade Pública: Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, princípios; 
Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA; Ciclo Or-
çamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; Sistemas Contábeis aplicados ao setor público 
e o plano de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações 
posteriores; Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da despesa – classificação 
institucional, funcional-programática e econômica; Receita e Despesa extra-orçamentárias; Execução Orçamentária: fases 
da receita – previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa – programação, licitação, empenho, 
liquidação e pagamento; Restos a pagar; Dívida Pública e Dívida Ativa. Noções de Direito Tributário: Código Tributário 
Nacional: Disposições Gerais; Competência tributária; Impostos; Taxas; Contribuição de melhoria; Legislação Tributária; 
Obrigação tributária; Crédito tributário; Administração tributária. Noções de Direito Administrativo: Administração Pública. 
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraes-
tatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração. Intervenção do Estado na propriedade e 
no domínio econômico. Controle da Administração Pública. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindi-
cância. Tomada de Contas Especial. Ética profissional. 

AUDITOR EM CONTROLE INTERNO (Específico)

Aspectos gerais de auditoria: normas, objetivo e controle de qualidade; Ética Profissional e Responsabilidade Legal; 
Condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria; Auditoria Interna e Externa: conceito, objetivos, 
responsabilidades, funções e atribuições; Planejamento e desenvolvimento do plano de auditoria. Programas de auditoria. 
Papéis de trabalho. Relatório de auditoria; Estratégia de auditoria, sistema de informações e controle interno; Testes de 
auditoria: substantivos, de observância, revisão analítica; Procedimentos de Auditoria: inspeção, observação, investiga-
ção, confirmação, cálculo, procedimentos Analíticos; Tipos de auditoria: auditoria de conformidade; auditoria operacional; 
auditoria de demonstrações contábeis; auditoria de sistemas financeiros; atividades de estudo e consultoria; atividades 
de detecção de fraude; Metodologias e habilidades em auditoria governamental: mensuração de desempenho e avaliação 
de programas; Governança e análise de risco. O papel da auditoria na estrutura de governança. Estrutura conceitual de 
análise de risco (COSO). Elementos de risco e controle. Aplicação da estrutura conceitual de análise de risco. Governan-
ça no setor público; Amostragem estatística: tipo de amostragem, tamanho da amostra, risco de amostragem, seleção 
da amostra, avaliação do resultado do teste; Métodos quantitativos - estatística descritiva, uso de tabelas e gráficos em 
relatório de auditoria, medidas de tendência central (média, moda e mediana) e medidas de dispersão (desvio-padrão e 
coeficiente de variação), revisão analítica; Métodos qualitativos: entrevistas, questionários e grupo focal. Técnicas de co-
leta e análise de dados e pesquisas; Uso do trabalho de outros profissionais: Auditor Independente, Auditor Interno, Espe-
cialista de Outra Área. CONHECIMENTOS DE DIREITO PÚBLICO Conceito de constituição; Classificação das constituições; 
Elementos das constituições; Controle de Constitucionalidade; Ação Direta de Inconstitucionalidade; Ação Declaratória de 
Constitucionalidade; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; Constituição Federal de 1988: Preâmbulo, 
Dos Princípios Fundamentais, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Da Organização do Estado, Da Organização dos 
Poderes, do Processo Legislativo, da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, da Tributação e do Orçamento, da 
Ordem Econômica e Financeira, da Ordem Social. Conceito de Direito Administrativo; Fontes do Direito Administrativo; O 
sistema administrativo brasileiro; Conceito de Estado; Elementos do Estado; Poderes do Estado, governo, administração 
pública - direta e indireta; Agentes públicos: agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes dele-
gados, agentes credenciados; Princípios básicos da administração; Poderes e deveres do administrador público; O uso e o 
abuso do poder, excesso de poder, desvio de finalidade; Omissão da Administração; Poder vinculado; Poder discricionário; 
Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder de Polícia; Conceitos e requisitos do ato administrativo; 
Atributos do ato administrativo; Classificação dos atos administrativos; Espécie de atos administrativos; Motivação dos 
atos administrativos; Invalidação dos atos administrativos; Convênios e parcerias entre instituições públicas e privadas; 
Contratos administrativos; Licitação: conceito, finalidade, princípios e objeto; Dispensa de licitação; Inexigibilidade de li-
citação; Anulação da licitação; Revogação da licitação; Modalidades de licitação; Organização do Serviço Público; Normas 
Constitucionais pertinentes aos servidores públicos; Direito e Deveres do servidor público; Responsabilidades dos servido-
res públicos; Controle da Administração; Controle Administrativo; Processo Administrativo; Controle Legislativo; Controle 
Judiciário; Administração em Juízo; Organização Administrativa Brasileira; Órgãos de Assessoramento; Bens Públicos. 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA Planejamento e Orçamento na Constituição de 1988: Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA); Orçamento público: conceitos, princípios 
orçamentários, receitas e despesas orçamentárias, orçamento tradicional, orçamento-programa, objetivos da política or-
çamentária, integração entre planejamento e orçamento e ciclo orçamentário; Orçamento e Gestão das organizações do 
setor público: mensuração do desempenho e controle orçamentário; Conceituação e classificação da Receita Pública: Clas-
sificação da receita pública orçamentária por categoria econômica no Brasil. Classificação das Despesas Orçamentárias, 
segundo a finalidade, natureza e agente (classificação funcional, por estrutura programática, por natureza e institucional); 
Créditos orçamentários iniciais e adicionais; Dívida pública flutuante e fundada; Patrimônio público.



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 81

MÉDICO VETERINÁRIO (Específico)

Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na produção de ali-
mentos; Doenças infecto-contagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária; Farmacologia e 
terapêutica médico-veterinária; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Legislações sanitárias (fe-
deral e estadual); Microbiologia e imunologia; Nutrição animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-vete-
rinária; Reprodução e fisiologia da reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses; Zootecnica; Específico: Ações de vigilância 
em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental), Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicação e infecções); 
Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica; 
Medidas de controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação do SUS.

ENGENHEIRO AMBIENTAL (Específico)

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança aplicaveis ao cargo em específico. NOÇÕES 
DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. LEGISLAÇÃO 
REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 1 - Avaliação de impactos ambientais. 2 - Bioindicadores de qualida-
de ambiental. 3 - Biossólidos na agricultura. 4 - Ecoeficiência. 5 - Economia ambiental. 6 - Gestão de recursos hídricos. 
7 - Hidrogeologia. 8 - Legislação ambiental. 9 - Perícia ambiental. 10 - Planejamento ambiental. 11 - Sistemas de gestão 
ambiental. 12 - Sistemas de tratamento de água e esgoto

BIÓLOGO (Específico)

NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. LE-
GISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 1. Vírus, fungos, bactérias e protozoários de interesse 
à saúde humana: Morfologia; Ciclo de vida; Controle; 2. Invertebrados e vertebrados de interesse à saúde humana: a. 
Helmintos: Morfologia, Ciclo de vida, Controle, b. Anelídeos: Morfologia, Ciclo de vida, Controle, c. Artrópodes: Morfologia, 
Ciclo de vida, Controle; d. Cobras e serpentes: Morfologia, Ciclo de vida, Controle; e. Roedores: Morfologia, Ciclo de vida, 
Controle; f. Animais domésticos: Morfologia, Ciclo de vida, Controle; 3. Meio ambiente: Saúde e meio ambiente, Sanea-
mento básico (ambiental); Doenças Emergentes e reemergentes; Controle de resíduos; Controles biológicos do meio; 4. 
Agenda 21: Desenvolvimento sustentável ; Proteção das condições da saúde humana; Proteção da atmosfera; 5. Vigilân-
cia sanitária: Controle de vetores; Controle de zoonoses; 6. Promoção da saúde: Estratégias para promoção da saúde, 
Município saudável; 7. Ética, bioética e deontologia em biologia

CONTADOR e CONTADOR (SAAE) - (Específico)

Contabilidade Geral: Conceito, princípios fundamentais. Patrimônio: Formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimô-
nio Líquido. Escrituração: Plano de Contas e Lançamentos Contábeis - Receitas, Despesas. Depreciação, Amortização e 
Exaustão. Variações Monetárias Ativas e Passivas. 02. Contabilidade de Custos: Conceitos, Classificação dos custos. 03. 
Contabilidade e Orçamento Público: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público: Orçamento Anual, 
Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pú-
blica: Conceito, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação por Categoria Econômica. Estágios da Receita. 
Divida Ativa. Despesa Pública: Conceito - Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a 
Pagar ou Dívida Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Siste-
mas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Dívida Ativa. Dívida Pública. Variações Patrimoniais. Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Bens Públicos: conceito, classificações 
e inventário. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) : Conceito, objetivos, formas 
de acesso, modalidade de uso, abrangência, principais documentos de entradas de dados, eventos, tabela de eventos. 
04. Responsabilidade Fiscal : Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre o Plano Pluri Anual - PPA e a Lei de 
Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; Transferên-
cias Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; Gestão Patrimonial; 
Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. Licita-
ção e Contratos Administrativos.

QUÍMICO (SAAE)

NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. LE-
GISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. Equipamentos de proteção individual e coletivo freqüen-
temente utilizados em laboratório de água e esgoto; Fundamentos teóricos dos componentes dos resultados de medições; 
exatidão, repetitividade, reprodutibilidade, desvio padrão, incerteza de medição, erros e correção; Fundamentos teóricos 
das técnicas de análise: gravimetria, turbidimetria, espectrofotometria, cromatografia gasosa, cromatografia gasosa com 
detetor de massa e cromatografia líquida de alta resolução; Princípios metodológicos de análises aplicados em água e 
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esgoto de: DBO - teste de DBO 5 dias DQO - dicromato de potássio fluxo aberto e de fluxo fechado com microdigestão; 
Fosfato - cloreto estanoso e ácido ascórbico; Detergentes aniônicos - Substâncias reativas ao azul de metileno (MBAS); 
Sulfato - Turbidimétrico. Equipamentos de proteção individual e coletiva frequentemente utilizados em laboratório de água 
e esgoto. Conhecimento da NBR ISO-IEC 17025 e fundamentos teóricos dos componentes dos resultados de medições; 
exatidão, repetitividade, reprodutibilidade, desvio padrão, incerteza de medição, erros e correção. Fundamentos teóricos 
das técnicas de análise: potenciometria, gravimetria, turbidimetria, titulometria, espectrofotometria UV / visível e emissão 
ótica por plasma induzido, cromatografia gasosa com detector de massa, cromatografia líquida com detector de massa e 
cromatografia iônica. Princípios metodológicos de análises aplicados em água, esgoto de DBO - teste de DBO 5 dias; DBQ 
- dicromato de postássio e de fluxo fechado com microdigestão; Fosfato - cloreto estanoso e ácido ascórbico; Detergentes 
aniônicos - Substâncias reativas ao azul de metileno (MBAS) - Turbidimétrico para atendimento à Portaria 2914/2011 MS, 
Conama 357/2005, Conama 396/2008 e Conama 430/2011. Conteúdo específico sobre temas contidos no resumo das 
atribuições do emprego/especialidade.

CIRURGIÃO DENTISTA (Específico)

Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação, Principais problemas de saúde bucal em saúde pública, 
Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s, etc), Epidemiologia das doen-
ças periodontais, o índice CPITN e suas aplicações; Epidemiologia do câncer bucal, sistemas de prevenção em saúde bucal 
coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal coletiva: situação atual no Brasil, 
legislação e atribuições (CD, THD, ACD); Planejamento e avaliação: indicadores para avaliação da clínica odontológica; 
Odontologia preventiva: cariologia e risco de cárie; Cárie da primeira infância; Diagnóstico e tratamento de perdas mine-
rais e de lesões iniciais de cárie dentária; Adequação do meio bucal; Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais; 
Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios, controles; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica, métodos 
de aplicação, potencial de redução na incidência de cárie, toxidade, amamentação natural x artificial ou mista, influências 
no desenvolvimento do sistema estomatognático, más-oclusões e hábitos perniciosos; Materiais restauradores com libera-
ção do flúor; Clínica odontológica: exame da cavidade bucal, anamnese, exame clínico, exame complementar; Semiologia 
e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais; Diagnóstico e tratamento da cárie dentária; Diagnóstico e tratamento 
das doenças periodontais; Plano de tratamento; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de 
materiais infectantes; Anestesiologia: mecanismos de ação, técnicas e precauções; Procedimentos básicos de dentística 
operatória e restauradora: preparos cavitários; Proteção do complexo dentino-pulpar; Materiais odontológicos (forradores 
e restauradores); Cirurgia oral menor; Urgências odontológicas; Terapêutica e farmacologia odontológica aplicada à clíni-
ca; Prótese dental.

FISIOTERAPEUTA (Específico)

Legislação específica que regulamenta a profissão; Código de Ética; Forma de organização das entidades de classe; No-
ções de Anatomia Humana incluindo órgãos e sistemas; Análise cinesiológica dos movimentos; Provas de função muscu-
lar; Goniometria; Noções de física – alavancas e polias; Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança; Uso de técnicas de 
enfaixamento; Fisiologia da contração muscular; Administração aplicada; eletrodiagnóstico e eletroterapia; Termoterapia; 
Actinoterapia; Mecanoterapia; Massoterapia; Tração e manipulação vertebral; Cinesioterapia; Postura Corporal; Marcha; 
Patologias; avaliação, prevenção e incapacidade, prescrição e tratamento fisioterápico em: doenças do aparelho locomo-
tor; portadores de paralisia cerebral; doenças neurológicas; doenças do aparelho cardiovascular; doenças do aparelho 
respiratório, em geriatria, em hanseníase; SUS: Legislação.

FARMACÊUTICO (Específico)

1-Assistência farmacêutica na atenção básica. 2- Política Nacional de Medicamentos. 3- Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica. 4- Financiamento da assistência farmacêutica. 5- Ciclo da assistência farmacêutica. 6- Farmacovigilância. 
7- Boas práticas em farmácia. 8- Atenção farmacêutica. 9- Intervenção farmacêutica na otimização da farmacoterapia. 
10- Ética Farmacêutica. 11- Tratamento das doenças dos programas do Ministério da Saúde: hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, asma, saúde mental, tuberculose, hanseníase.Farmacocinética: Absorção, Distribuição, Biotransformação e eli-
minação, Regimes posológicos. Farmadinamica: Locais de ação, relação concentração e resposta, estratégias de aplicação 
de drogas e terapia genética.Drogas que atuam no SNC, Cardiovascular, sistema endócrino e quioterápico. 

ENFERMEIRO (Específico)

Fundamentos de enfermagem; Farmacologia; Técnicas básicas de enfermagem; Enfermagem médicocirúrgica; Enferma-
gem de clínica médica; Enfermagem em centro cirúrgico; Enfermagem de emergência; Enfermagem materno-infantil; 
Ginecologia, obstetrícia e planejamento familiar; Pediatria; Planejamento de assistência na enfermagem; Sistematização 
de assistência na enfermagem; Enfermagem em saúde pública: planejamento e administração; Nível de prevenção de 
doenças; Epidemiologia geral; Processo saúde e doença; Vigilância epidemiológica e sanitária; Estatísticas vitais e indi-
cadores de saúde; Saneamento básico e meio ambiente; Imunizações; Programas de saúde; Atendimento domiciliar; 
Educação sanitária; Testes imunodiagnósticos e auxiliadores de diagnósticos; Consultas de enfermagem; Medidas gerais 
para o controle de infecção hospitalar; Princípios da administração e processo administrativo (planejamento, organização, 
direção, coordenação, supervisão e avaliação.
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MÉDICO CLÍNICO GERAL 24H (Específico)

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquê-
mica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: asma brônquica 
e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar inters-
ticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática 
crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; Doenças 
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glându-
las supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, 
colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames comple-
mentares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clinicas.

ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA PREFEITURA

CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICA

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar nas tarefas de manutenção dos diversos tipos de máquinas e veículos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: auxiliar na montagem, manutenção e reparos de carrocerias, sistemas de suspensão, 
freios, hidráulicos, motores e outras partes mecânicas de veículos e máquinas; auxiliar na montagem, manutenção de 
motores térmicos de explosão, diesel ou gasolina/álcool, bombas hidráulicas ou de motores de veículos e máquinas; au-
xiliar na montagem, manutenção e reparos de máquinas operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos 
mecânicos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. Realizar 
transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho. Realizar a limpeza, conservação e guarda das peças 
e de ferramentas e equipamentos utilizados. Auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas 
e motores em geral. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente orga-
nizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

FORMAÇÃO: Instrução formal mínima: Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; manter-se atualizado dentro da carreira; controlar o estresse; saber 
comunicar-se com os outros; trabalhar em equipe; participar de reuniões técnicas; aplicar procedimentos de primeiros 
socorros; aceitar responsabilidades; seguir normas de segurança; ler e interpretar manuais e esquemas; utilizar o tempo 
de forma eficiente.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: COVEIRO

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas. 
Realizam sepultamento, exumam, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de traba-
lho. Zelam pela segurança do cemitério. Atuam em cemitérios, em horários diurnos. Em geral, trabalham em equipe, com 
supervisão permanente. Trabalham em local fechado ou a céu aberto.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Abrir sepulturas - Verificar a disponibilidade de sepulturas, selecionar as ferramen-
tas, cavar o terreno; abrir portão, remover tampão, lajes ou jardins, verificar as medidas das sepulturas; medir caixão e 
acertar a sepultura; B - Realizar o sepultamento - marcar a sepultura, transportar caixão dentro da sepultura, fechar e 
datar gavetas, encaixar lajes e tampão, calafetar sepulturas, cobrir sepulturas com terra, colocar coroa de flores e retirar 
o excesso de terra e materiais de sepultamento; C - Confeccionar carneiros - escorar paredes das sepulturas; preparar 
materiais para confecção de carneiros, assentar ou encaixar tijolos, colocar lajes pré-moldadas; D - Conservar máqui-
nas e equipamentos - conservar ferramentas de trabalho, lubrificar máquinas, trocar revestimentos de forno crematório, 
lavar máquinas, lavar câmara fria; E - Zelar pela segurança do cemitério - controlar a entrada de veículos em dias 
especiais, zelar pelo patrimônio, alertar à segurança sobre suspeitos, alertar visitantes sobre locais e horários impróprios, 
acompanhar pessoas pelo cemitério em dias especiais; F - Comunicar-se - informar à família sobre a localização de 
sepulturas, confirmar com a família se pode proceder ao sepultamento, interpretar sinais sonoros e luminosos, receber 
escala de serviços, verificar autorização e numeração para sepultamento, devolver ordem de sepultamento, exumação ou 
traslado ao responsável, receber autorização para execução de trabalhos, orientar família a procurar administração para 
inteirar-se dos procedimentos, colocar placas de orientação, comunicar à chefia a disponibilidade de sepulturas.
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: executar as tarefas com presteza, manejar caixões, demonstrar educação e paciência, dar 
provas de responsabilidade, utilizar equipamentos de proteção individual, dar provas de assiduidade ao trabalho, manter 
a aparência, agir com discrição, zelar pela integridade dos companheiros; utilizar equipamentos de proteção coletiva, ope-
rar máquinas e equipamentos (tratores e roçadeiras), manter postura diante da família do falecido, demonstrar presteza, 
demonstrar bom preparo psicológico, respeitar as opções religiosas, demonstrar resistência física, conviver com situações 
imprevistas, demonstrar interesse e capacidade de desenvolver outros trabalhos.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades, o ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a Chefia para uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ELETRICISTA

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de energia elétrica. Montam e 
reparam instalações elétricas e equipamentos nos próprios da Administração Pública.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: executar serviços de instalações de circuitos elétricos, segundo plantas, esquemas e cro-
quis; instalar e reparar sistemas de rede elétrica em prédios, obras e logradouros públicos; executar serviços de manuten-
ção da iluminação dos logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas elétricas, 
calhas bocais para lâmpadas e outros; instalar e reparar disjuntores relês, exaustores, amperímetros, reatores, resistên-
cias, painéis de controle e outros; instalar e reparar linhas de alinhamento, chaves, reostatos, motores de correntes alter-
nadas e contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar serviços elétricos nas ruas em épocas de festas, 
comemoração e outros eventos; Instalar, regular, reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos 
equipamentos de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo com qualificação básica.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETENCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos de segurança; demonstrar atenção na execução do serviço; comu-
nicar-se com os colegas; demonstrar capacidade de enfrentar situações de emergência; aplicar procedimentos de primei-
ros-socorros; demonstrar condicionamento físico para executar a função; demonstrar organização; demonstrar iniciativa 
para executar o serviço; seguir normas de segurança e diferenciar cores.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: A ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que seriam normalmente elevadas se ocorressem.

CARGO: MECÂNICO

CARREIRA: V

DESCRIÇAO SUMÁRIA: Consertam veículos, máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição, montando 
máquinas equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante. Organizam o local de trabalho para manu-
tenção e avaliam as condições de máquinas e equipamentos. Elaboram propostas de serviços e orçamentos, relacionando 
causas de defeitos e listando peças para substituição. Trabalham seguindo normas de segurança e qualidade.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Consertar máquinas e equipamentos: Requisitar peças para reposição, manusear 
corretamente às ferramentas de trabalho, montar máquinas, equipamentos e acessórios conforme especificações do fa-
bricante, montar carburadores, ajustar carburadores, realizar testes de estanqueidade (vazamento de ar), afiar compo-
nentes de corte, lubrificar transmissão, regular máquinas e equipamentos; B - Preparar ambiente para manutenção 
de máquinas: Organizar local de trabalho, especificar local para armazenamento de equipamentos, ferramentas e peças, 
observar seqüência de operações: orçamento, conserto e liberação, determinar local apropriado para limpeza das peças, 
retirar impurezas de ferramentas, retificar ferramentas, identificar resíduos da manutenção realizada, acondicionar re-
síduos conforme normas vigentes, controlar estoques de peças para reposição; C - Avaliar condições de máquinas e 
equipamentos recebidos: Levantar informações sobre a utilização de máquinas e equipamentos, identificar vazamentos 
de fluidos, observar excesso de óleo no escapamento, verificar o desgaste de velas de ignição, verificar acúmulo de óleo 
em velas de ignição, testar dispositivos elétricos, inspecionar visualmente a existência de impurezas em combustíveis, 
identificar ruídos anormais, medir compressão de motores; D - Elaborar proposta de serviço: Desmontar máquinas e 
equipamentos, lavar peças, máquinas e equipamentos, identificar peças com problemas (quebradas e ou com desgastes), 
relacionar causas de defeitos, listar peças para substituição, elaborar orçamentos; E - Realizar serviços de manuten-
ção com qualidade: Assegurar reposição de peças originais, entregar máquinas e equipamentos em prazos estabeleci-
dos, estabelecer prazo de garantia de serviços de manutenção, fornecer ao usuário dados para controle e programação 
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da manutenção; F - Trabalhar conforme normas de segurança: Identificar atos e situações inseguras, acondicionar 
materiais inflamáveis em locais ventilados e isolados, utilizar equipamentos de proteção individual, inspecionar itens de 
segurança para testes em máquinas e equipamentos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Médio Completo, curso de capacitação, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa na identificação e resolução dos defeitos; desenvolver atividades de 
manutenção com responsabilidade; trabalhar com dinamismo, interagir com a equipe de trabalho buscando a satisfação 
do cliente, comunicar-se de maneira clara e objetiva com seus interlocutores, realizar as atividades com determinação; 
atualizar-se profissionalmente; raciocinar logicamente na montagem e desmontagem das máquinas e equipamentos; agir 
com autocontrole em situações imprevistas e desfavoráveis.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos. Realizam manutenção em 
primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança. Os ocupantes do cargo têm como atribui-
ções as tarefas relacionadas com a operação de máquinas pesadas, efetuando serviços de abertura e aterros de valas, 
bueiros, serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e estradas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Operar máquinas e equipamentos: Ligar e desligar máquinas, controlar painel de 
comandos e instrumentos, ligar e desligar implementos, conferir ruídos de máquinas e implementos, controlar barras de 
pulverização; prestar serviços de acordo com a máquina operada para boa execução da obra; B - ajustar máquinas 
e equipamentos: Regular altura de máquinas e implementos, ajustar profundidade e largura de implementos, regular 
velocidade de máquinas, regular quantidade de sementes e adubos, regular velocidade de cilindros e ventiladores, inver-
ter polias, substituir plataformas e peneiras, regular distância e pressão entre placas e fusos, regular cortinas, côncavo e 
molinete, ajustar escovas e desfibrador; C - Realizar manutenção em primeiro nível de máquinas e equipamentos: 
Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas, trocar peças de implementos e máquinas, lavar máquinas e implementos, 
limpar filtro de ar, trocar óleos e filtros, colocar água em pneus e baterias, calibrar pneus, guardar máquinas, implementos 
e equipamentos; D - Empregar medidas de segurança: Assessorar em treinamento de colegas; vestir uniformes de 
proteção individual, colocar óculos, abafadores, máscaras e luvas, calçar botas, armazenar produtos químicos, sinalizar 
áreas de riscos de acidentes, confirmar desligamento de máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias 
de motor, engrenar máquinas estacionadas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo. O cargo exige Carteira Na-
cional de Habilitação, “C” ou superior.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe; dar prova de resistência física; manifestar atenção difusa, manifestar 
coordenação motora múltipla, atentar para intempéries, manifestar iniciativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que são normalmente elevados quando ocorrem.

CARGO: PEDREIRO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e es-
truturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos. Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de 
serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por instruções, desenhos, esquemas e especificações para 
construir, reformar ou reparar prédios e instalações.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Organizar o trabalho: Interpretar e verificar as características das ordens de serviço, 
examinar e especificar os materiais a serem utilizados na obra, calcular os materiais a serem utilizados na obra, orçar o 
serviço; B - Preparar o local de trabalho: Providenciar a liberação do local de trabalho, selecionar as ferramentas e 
equipamentos, selecionar os equipamentos de segurança, providenciar o local para depósito de materiais e ferramentas, 
disponibilizar os materiais para a obra. C - Construir as fundações: Construir o gabarito para a locação da obra, mar-
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car a obra a ser realizada, cavar o local para as sapatas, providenciar as formas para as fundações, preparar o concreto, 
aplicar o concreto nas fundações, confeccionar o arranque do pilar e a cinta de fundação; D - Construir estruturas de 
alvenarias: Esquadrejar as alvenarias, preparar a argamassa para o assentamento, aprumar as alvenarias, nivelar as 
alvenarias, alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar os pilares e pilaretes, assentar 
as vergas nos vãos, chumbar os tacos e tarugos para fixação das aduelas, aplicar o concreto nas cintas de amarração so-
bre as alvenarias. montar as lajes pré-moldadas, concretar as lajes, apertar as alvenarias; E - Aplicar os revestimentos 
e contrapisos: Aplicar o chapisco em tetos e paredes, preparar a argamassa para o revestimento, marcar os pontos de 
nível e pontos de massa, aplicar o emboço para regularizar a superfície, assentar acabamentos (soleiras, peitoris etc.) em 
portas e janelas, preparar argamassa (farofa) para o contrapiso, assentar os pré-moldados, trabalhar com qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada; executar, por instruções, 
desenhos ou croquis, serviços de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas se-
melhantes; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; executar serviços 
de construção de alicerces e levantamento de paredes; emboçar e rebocar as estruturas construídas; assentar março de 
portas e janelas e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, pedras, mármo-
res, pias, vasos sanitários e outros; dar acabamento à obra, preenchendo as junções com argamassa de cimento, alcatrão 
e outros; operar instrumentos de medida, peso prumo, nível e outros; construir caixas d’água e ciópticas, esgotos e tan-
ques; zelar pela limpeza e conservação das ferramentas de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo, com curso de formação 
profissional da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Coordenar trabalhos com outros membros da equipe, trabalhar em áreas de risco, traba-
lhar em grandes alturas, obedecer às normas de segurança, zelar pela qualidade do trabalho, manter-se atualizado quanto 
às normas técnicas e de segurança, preocupar-se com a produtividade, comunicar-se com clientes, superiores e colegas 
de trabalho, cuidar do material de trabalho, cumprir as especificações do fabricante.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: SERVENTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira de lim-
peza em geral em edifícios e escolas públicas, bem como realizar trabalhos de coleta e entrega de documentos. Conservam 
a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. 
Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem transeuntes, visi-
tantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e 
tomando providências para a realização dos serviços. Prestam serviços de copeiragem e ainda preparação de alimentos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos prédios 
públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; manter a devida higiene das 
instalações sanitárias e da cozinha, manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames; remover o pó de 
móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar utensílios como cinzeiros e objetos de adornos; coletar o 
lixo dos departamentos, recolhendo-o adequadamente; remover ou arrumar móveis e utensílios; executar tarefas de copa 
e cozinha; solicitar material de limpeza e de cozinha; cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta 
e documentos; mensagens ou pequenos volumes; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Requer Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; dar provas de 
organização profissional, agir honestamente, demonstrar senso de responsabilidade; dar provas de controle emocional; 
demonstrar atenção; utilizar equipamento de proteção individual; dar provas de equilíbrio físico; prestar primeiros so-
corros; praticar ginástica laborativa; tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar presteza; acatar ordens 
superiores.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem menor difi-
culdade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; abrir 
e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e descarregar ca-
minhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, 
bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e 
colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 
serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na construção de bueiros 
e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação 
de canteiros em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto 
com massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 
trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ZELADOR

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercem a vigilância de prédios, terrenos e suas dependências, áreas públicas com a finalidade 
de prevenir, controlar e combater delitos e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo 
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e 
restrito.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: controlar o acesso de pessoas em áreas restritas; rondar as dependências do local de 
trabalho diurna ou noturna nas dependências de prédios e áreas adjacentes verificando se portas; verificar se janelas e 
outras vias de acesso estão devidamente fechadas; examinar as instalações hidráulicas e elétricas da Prefeitura, tomando 
as providências necessárias, na ocorrência de fatos imprevistos, ascender e apagar lâmpadas dos prédios da Prefeitura; 
proceder a vigilância diurna ou noturna nas áreas e logradouros públicos; proceder a vigilância de veículos máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade; executar a vigilância no sentido de proteger os bens artísticos, culturais, cívicos, 
ambientais, estéticos, históricos e/ ou outros, e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar atenção; trabalhar em equipe; trabalhar com ética profissional; revelar ido-
neidade; manter bom condicionamento físico; usar técnicas de defesa pessoal; manter boa aparência; prestar primeiros 
socorros; demonstrar autocontrole em situações de risco e demonstrar tranquilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades. O ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados à chefia para tomada de decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos que podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: MOTORISTA

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigem e manobram veículos leves e pesados e transportam pessoas e cargas, inclusive am-
bulâncias. Realizam verificações básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização 
sonora, luminosa e extintores de incêndio, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Transportar, coletar e entregar servidores e cargas em geral; remover veículos avariados e 
prestar socorro mecânico; Movimentar cargas volumosas e pesadas; Definir rotas e assegurar a regularidade do transpor-
te; Desenvolver as atividades conforme as normas e procedimentos técnicos e de segurança.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental, Carteira Nacional de Habili-
tação categoria “D” ou superior, Curso de direção defensiva, Curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar, Curso 
de Condução de Veículos de Emergência, Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte 
de alunos até o momento da posse.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir com ética; manter-se atualizado; zelar pelo material transportado; zelar pela seguran-
ça dos ocupantes do veículo; trabalhar em equipe; agir com criatividade; demonstrar cortesia; cumprir horários e escalas 
de trabalho; demonstrar capacidade visual; tratar as pessoas com polidez; respeitar leis de trânsito; dirigir defensivamen-
te; manter-se calmo; demonstrar noções básicas de mecânica de veículos.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuar no setor operativo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, im-
plementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais; e executar a distribuição e o controle de suprimentos 
necessários em situações de desastres.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - executar, de acordo com a programação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, 
serviços internos e externos, objetivando promover a proteção e defesa permanente contra desastres naturais ou provo-
cados pelo homem, no que diz respeito à avaliação e à redução de riscos, através da diminuição de suas ocorrências e 
intensidades, compreendendo ainda a prevenção, preparação para situações emergenciais e respostas aos desastres; B 
- agir em resposta aos desastres, prevenindo ou minimizando danos, socorrendo as populações atingidas, prestando as-
sistências às populações ameaçadas, reabilitando e recuperando áreas deterioradas, bem como auxiliando em atividades 
de reconstrução; contribuir no desenvolvimento de projetos de mudança cultural, monitoração, alerta e alarme, desen-
volvimento científico e tecnológico, desenvolvimento institucional, bem como programas de prevenção e preparação para 
emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução, visando o atendimento, a segurança e o bem estar da 
população; C - atuar na iminência ou em situação de desastres, bem como participar da escala de plantão (caso neces-
sário), estando disponível para atender aos pedidos emergenciais, quando for acionado, independente do horário, visan-
do primar pela segurança da população; contribuir com a segurança da população em hipóteses de riscos de desastres, 
atuando nas operações de resposta aos desastres e definindo suas atribuições, e cadastrando, organizando e mantendo 
permanentemente atualizado em banco de dados e mapas temáticos a disponibilidade e localização dos recursos, equi-
pamentos, instalações de apoio, entre outros; D - contribuir no desenvolvimento de projetos de aparelhamento e apoio 
logístico, socorro e assistências às populações, reabilitação dos cenários de desastre, entre outros; cumprir e fazer cumprir 
a legislação do Município e demais normas pertinentes ao cargo; efetuar relatórios de suas atividades, visando gerar infor-
mações pertinentes; executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu 
superior hierárquico; E - atender ao público e à comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer 
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos; F - executar as atividades de apoio 
aos superiores hierárquicos de defesa civil; conduzir veículos automotores quando necessário e zelar pela manutenção dos 
mesmos; e operar equipamentos relativos às atividades de defesa civil, bem como zelar pelos mesmos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio, em forma de equipamentos, materiais que 
podem provocar perdas, decorrentes de descuido, embora em grau reduzido. 
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CARGO: ALMOXARIFE

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar o trabalho do almoxarifado, como recebimento, estocagem, distribuição, registro e 
inventario de materiais e produtos, para manter o estoque em condições de atender a demanda. Recepcionam, conferem 
e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de 
entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifa-
do para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: recepcionar produtos; conferir produtos e materiais registrar documentos de lançamentos; 
armazenar produtos e materiais; distribuir produtos, materiais e preparar volumes; verificar e controlar o estoque, exami-
nando periodicamente o volume de mercadorias, calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; 
controlar o recebimento do material comprado, confrontando a nota de pedidos e as especificações com o material entre-
gue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; organizar o armazenamento do material e produ-
tos, identificando-os e acomodando-os de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada; zelar pela 
conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e/ ou perdas; efetuar 
o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançar dados nos sistemas informatizados de 
controle, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e a elaboração dos inventários; fazer o arrolamento dos ma-
teriais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e outros dados pertinentes, para obter infor-
mações sobre a situação real do almoxarifado; conferir todo o material recebido, lançando-o em sistema próprio; entregar 
material solicitado, mediante requisição, controlando sua saída através de sistema informatizado; informar aos órgãos da 
Prefeitura, periodicamente, a respeito do estoque existente; manter sempre o meio ambiente interno em perfeito estado 
de conservação, asseio e arrumação; exercer ou solicitar vigilância diurna e noturna, controlando a escala de plantão; 
informar imediatamente e por escrito, ao superior imediato qualquer irregularidade apurada ou suspensão de algum ato 
que possa causar prejuízos ao Município; inventariar periodicamente material em estoque, fazendo o levantamento físico 
de cada item; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos 
e materiais colocados à sua disposição; executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade for-
mal a comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos 
específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar organização; comunicar-se com facilidade; demonstrar criatividade; demons-
trar agilidade; demonstrar disciplina; tomar decisões; reciclar-se; ouvir atentamente (saber ouvir); demonstrar iniciativa; 
demonstrar dedicação; demonstrar liderança; manter-se dinâmico; demonstrar resistência física; demonstrar paciência; 
demonstrar noções de informática; classificar itens por características e demonstrar honestidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não se es-
tendem a todas as fases do trabalho, julgamento e iniciativa para estabelecer a forma e execução de seu trabalho, que 
dependem de aprovação superior.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Equipamentos e materiais de 
trabalho são de alto valor. Sua quebra ou perda afetaria o patrimônio da Prefeitura.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças, almoxarifado, patrimônio, arquivo e logística; atendem fornecedores e con-
tribuintes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo 
todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de 
escritórios, bem como o controle de aplicações das leis, regulamentos e normas de administração ou específica; arquivam 
documentos e processos administrativos em geral; trabalham em setores como almoxarifado, compreendendo todas as 
atividades necessárias para sua organização.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar documentos: registrar a entrada e saída de documentos; triar e distribuir 
documentos; conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de paga-
mentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; 
classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos. B - Preen-
cher documentos: digitar textos e planilhas; preencher formulários. C - Preparar relatórios formulários e planilhas: 
coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; 
elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. D - Acompanhar processos ad-
ministrativos: verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; 
convalidar publicação de atos; expedir ofícios e memorandos. E - Atender usuários no local ou à distância: fornecer 
informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. F - Executar rotinas de apoio na 
área de recursos humanos: executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de 
treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e deslocamentos dos 
servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados 
dos servidores. G - Executar rotinas de apoio na área de materiais, patrimônio e logística: controlar material de 
expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material so-
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licitado; providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição 
de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços. H 
- Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: preparar minutas de contratos e convênios; digitar 
notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. 
I - Serviços gerais: participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição; coletar dados; 
elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elabora-
ção de planos e projetos; secretariar reuniões e outros eventos, redigindo atas, memorandos, portarias, ofícios e outros 
documentos utilizando redação oficial, utilizar recursos de informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de informá-
tica, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize solução originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: ATENDENTE

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas relacionadas com as ativi-
dades de recepção, identificação e encaminhamento de pacientes a laboratórios e aos consultórios médicos, odontológicos 
e assistenciais. Prestam atendimentos telefônicos e fornecem informações em consultórios, hospitais e outros estabeleci-
mentos; organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Recepcionar os pacientes em consultórios identificando-os e averiguando suas necessida-
des, para posterior encaminhamento aos serviços necessários; efetuar o controle das fichas de consultas dos pacientes 
encaminhados, bem como a marcação e o controle de novas consultas de pacientes em tratamento; providenciar o enca-
minhamento dos pacientes que diretamente procuram os serviços prestados pela Secretaria; fazer a seleção dos pacientes 
a serem consultados; fazer o preenchimento de formulários de chamamento dos pacientes, para dar continuidade ao trata-
mento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; fazer o controle das faltas dos pacientes, anotando 
em fichas individuais; elaborar quadro estatístico dos atendimentos realizados; auxiliar no controle de equipamentos e 
medicamentos utilizados nos consultórios; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e conhecimentos em informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Circular, informações internas; falar de maneira clara, ágil e objetiva; ouvir com atenção; 
coordenar equipe; orientar de maneira precisa, comunicar-se visualmente com o cliente; comunicar-se efetivamente por 
meio de escrita; agir com bom senso; demonstrar capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes; demonstrar 
iniciativa, afabilidade, interesse e agir com agilidade; Demonstrar organização, educação, autonomia, paciência, entusias-
mo, respeito mútuo, espírito de equipe, capacidade de auto-avaliação, interesse no aprimoramento profissional e demons-
trar conhecimentos de informática.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de execução de serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças e logística, na execução de tarefas simples de rotina administrativa, relaciona-
das com a aplicação de leis, regulamentos e normas em geral. Tratam de documentos variados, cumprindo todos os pro-
cedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços datilográficos e de digitação; preencher fichas, formulários, talões, ma-
pas, tabelas, requisições e outras; executar serviços relacionados ao recebimento, registro, classificação, arquivamento, 
guarda e conservação de documentos em geral; auxiliar na preparação de guias de acidentes de trabalho, benefícios e 
aposentadoria, efetuando os cálculos necessários; auxiliar na elaboração da folha de pagamento de pessoal; auxiliar na 
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elaboração de declaração e certidão por tempo de serviço; executar os serviços de recebimento, classificação, separação 
e distribuição de correspondência e volumes; executar a devolução quando as correspondências e volumes não forem 
procurados ate o prazo estipulado; auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis da Prefeitura, efetuando inventario 
tombamento, registro e sua conservação; auxiliar na execução de coleta de preços e no acompanhamento dos processos 
de compras; executar serviços de reprodução de documentos; auxiliar os serviços de protocolo, arquivo, almoxarifado, 
compras, patrimônio, telefone e serviços gerais; executar serviços administrativos nos diversos órgãos da administração; 
atender e prestar informação público nos assuntos referentes a sua área de atuação executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a chefia para decisão.

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionar pessoas em consultórios odontológicos da saúde pertencentes à Municipalidade, 
procurando identificá-las e averiguando suas necessidades para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las 
ao profissional desejado. Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios 
de prótese e em órgãos públicos de saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços de atendimento a pessoas em consultórios odontológicos; esterilizar os ins-
trumentos utilizados pelo Odontólogo; preparar o material a ser utilizado pelo Odontólogo; fazer o controle das faltas dos 
pacientes, anotando em fichas individuais; efetuar o controle de agenda de consultas; ajudar o odontólogo no atendimento 
aos pacientes; fazer encaminhamento de pacientes a hospitais; providenciar consultas e internação em hospitais; auxiliar 
na aplicação de flúor na população rural do Município; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e 
materiais colocados à sua disposição; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos específicos na área, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos; manejar instrumentos; selecionar materiais; demonstrar capacida-
de de operar computadores (informática); manipular materiais; delegar funções ao pessoal auxiliar; participar de eventos 
institucionais; participar de eventos científicos; demonstrar coordenação motora fina; demonstrar senso estético; prestar 
primeiros socorros; demonstrar capacidade de concentração; demonstrar percepção visual e táctil; cuidar da higiene e 
aparência pessoal; participar de pesquisas de novos materiais e equipamentos; e demonstrar capacidade de abstrair o 
resultado.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou segundo instruções porme-
norizadas. Pouco julgamento individual é exercido já que são bastante padronizados os métodos de trabalho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos de valor 
médio e de fácil reposição.

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender ao público em assuntos referentes a documentação escolar e outras informações; man-
ter atualizada a documentação escolar; processo de matricula de alunos, verificar documentação de alunos; preencher 
relatórios, transferências e históricos, habilidade em informática; manter os arquivos organizados; executar as tarefas que 
lhes forem atribuídas por seus superiores.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria; organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo 
escolar e o registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e 
regularidade da vida escolar do aluno e a autenticidade dos documentos escolares; organizar e manter em dia a coletânea 
de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos; redigir a correspondência que 
lhe for confiada, lavrar atas e termos, nos livros próprios; rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do Dire-



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 92

tor; elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores; apresentar ao Diretor, em tempo 
hábil, todos os documentos que devem ser assinados; coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, 
transferência, adaptação e conclusão de curso; zelar pelo uso adequado e conservação dos bens matérias distribuídos à 
Secretaria; manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço; manter contatos internos e externos, visando prestar e 
obter informações; executar tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSITO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de informática e conhecimentos es-
pecíficos da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

CONDIÇÕES PESSOAIS: Capacidade de comunicação oral e escrita, demonstrar desempenho em informática, cultivar 
a ética profissional e a honestidade, demonstrar iniciativa, solidariedade e responsabilidade, ser assíduo, pontual e saber 
trabalhar em equipe.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Responsabilizar-se pelo registro, guarda, arquivo, conservação e expedição de 
documentos escolares na área de sua competência, secretariar as reuniões no âmbito da escola; trabalhar com eficiência, 
reduzindo desperdício; compreender o alcance da informática e dominar os conhecimentos básicos e necessários ao de-
sempenho de suas funções.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, materiais ou 
recursos podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: BERÇARISTA

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Educa e cuida de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos; propicia situações de cuidados, brinca-
deiras e aprendizagens orientadas de forma integrada; planeja suas atividades e acompanha o desempenho das crianças, 
valorizando e ajudando no desenvolvimento de suas capacidades.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de ex-
periências educativas e sociais variadas; propiciar situações de conversa, brincadeiras e de aprendizagens orientadas 
que garantam a troca entre as crianças; prestar atenção e valorizar o choro de um bebê e responder a ele com cuidado; 
realizar brincadeiras, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; compreender o que 
acontece com as famílias das crianças, entender seus valores ligados a procedimentos disciplinares e hábitos de higiene; 
estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades; organizar o seu trabalho, 
comunicar-se, participar de reuniões com demais profissionais da escola.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos espe-
cíficos na área e demais conhecimentos exigidos pela legislação.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano, pedindo ajuda se necessário; 
identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas com as quais convive no seu cotidiano em 
situações de interação; respeito às regras simples do convívio social; valorização do dialogo como uma forma de lidar com 
os conflitos.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, atualização, paciência, senso de organização, afetividade, sensi-
bilidade, trabalhar em equipe, contornar situações adversas, demonstrar capacidade de observação, autocontrole, partici-
par de eventos de qualificação profissional e servir como referencial de conduta.

CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Trabalha em instituição de ensino, auxiliando os trabalhos de sala de aula, em 
ambientes fechados e abertos, no período diurno, bem como nos cuidados de crianças de 0 a 3 anos de idade.

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CUIDADOR SOCIAL

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar na coordenação e funcionamento das atividades da Casa Lar.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar as atividades do estabelecimento e da sua avaliação continuada; assegurar a 
comunicação e fluxo de informações entre o estabelecimento e os demais setores competentes; auxiliar no trabalho da 
equipe técnica, monitorando a higiene das crianças, a qualidade no serviço nutricional, a correta aplicação de medicamen-
tos; manter estreito relacionamento com o conselho municipal de direitos da criança e adolescente e conselho tutelar; 
zelar pela manutenção do relacionamento dos acolhidos com familiares; atender a solicitações, demandas e cronogramas 
estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico; cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; cuida-
dos com a moradia (preparação dos alimentos, dentre outros); organização de fotografias e registros individuais sobre o 
desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; organização do ambiente 
(espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); auxílio à criança e ao 
adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade; acompanha-
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mento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano quando se mostrar necessário e pertinente, 
um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social) deverá também participar deste acompanhamento; apoio 
na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um pro-
fissional de nível superior; e exercer outras atribuições correlatas e afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir no mínimo o Ensino Fundamental Completo e 
demonstrar conhecimento sobre a Lei nº 8.069 e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva, demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância, ma-
nifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, manifestar empatia, demonstrar capacidade de 
liderança, tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante deverá ser capaz de exercer suas funções e solucionar problemas, dentro de 
padrões adequados, sugerir mudanças e resoluções, com base em seus conhecimentos profissionais, demonstrar capaci-
dade, foco no trabalho, atuação em equipe, aperfeiçoamento, dedicação, capacidade resolutiva, adequação e dinamismo, 
proporcionando qualidade aos serviços prestados.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos domésticos nos 
quais as possibilidades de quebras e extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e 
meticulosos para evitar perdas embora em grau reduzido.

CARGO: AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: os ocupantes têm como atribuições controlar e fiscalizar procedimentos, ambientes de trabalho, 
produtos e substâncias de interesse para a saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Autuar infratores: Intimar infrator, notificar o infrator, advertir o infrator, multar infra-
tores, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar auto de demolição; fiscalizar as condições legais 
de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados, feiras, industrias e estabelecimentos comerciais; fiscalizar 
o cumprimento da obediência às posturas municipais, referentes ao funcionamento do comércio, indústria e domicílios 
particulares; B - Analisar tecnicamente projetos e processos: comparar a construção com o projeto aprovado pela 
Prefeitura, analisar projetos, analisar o processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, 
elaborar exigências técnicas, elaborar pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, participar de reuniões técnicas; C 
- Controlar documentos e processos administrativos: Preencher autos de infração, emitir termos, emitir notificações, 
emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documentação, controlar prazos, 
preencher relatórios administrativos; D - Emitir solicitações: Solicitar mandado de busca e apreensão, formalizar pro-
posta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto pela polícia, registrar denúncias; E - Gerenciar as 
atividades de fiscalização: Distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar equipes, gerenciar recursos humanos e 
materiais, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos para super-
visão, planejar operações; orientar os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação referentes aos Códigos de Obras 
e de Postura; vistoriar obras, verificando se as mesmas encontram-se devidamente licenciadas e obedecendo à legislação 
aplicável.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se CNH categoria 
“AB”.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido.
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CARGO: AGENTE FISCAL AMBIENTAL

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Orientam e fiscalizam as atividades e obras para preservação ambiental, por meio de vistorias, 
inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação am-
biental e promovem educação ambiental.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - fiscalizar atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saú-
de: investigar denúncias, constatar a veracidade da denúncia, levantar informações junto à comunidade local, da ocor-
rência, solicitar documentação ao fiscalizado, investigar o processo produtivo desde a matéria prima até a disposição final 
acionar órgãos técnicos competentes, coletar dados e informações técnicas, coletar material para análise, coletar produtos 
irregulares, enquadrar legalmente o caso em apuração, acompanhar o desembargo de obras e atividades, acompanhar 
a liberação de produtos e equipamentos, acompanhar termos de compromisso, participar de operações especiais (blitz), 
atender situações de emergência, tomar providências para minimizar impactos de acidentes ambientais; B - vistoriar 
locais, atividades e obras: verificar documentação do vistoriado, checar as informações do processo administrativo, 
verificar dados geográficos e cartográficos, verificar existência de irregularidades ambientais e sanitárias, verificar cum-
primento das exigências legais e técnicas, verificar equipamentos e sistemas de controle ambiental e sanitário, avaliar o 
impacto da atividade, verificar características organolépticas do produto, verificar aspectos físicos das instalações e/ou 
do local, verificar condições sanitárias do local e das instalações, verificar condições de trabalho (uso de equipamentos, 
etc), verificar a existência de nutricionistas nas indústrias/hospitais, verificar condições de saúde dos profissionais, para 
exercício da função, verificar o atendimento dos termos de compromisso; C - autuar infratores: intimar infrator, notifi-
car o infrator, advertir o infrator, multar infratores, apreender equipamentos/ instrumentos/ materiais / produtos, lacrar 
equipamentos quando usados em atividades irregulares, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar 
auto de demolição, apreender produtos/subprodutos irregulares, inutilizar produtos/subprodutos irregulares, apreender 
animais quando em condições ilegais, nomear o fiel depositário, encaminhar os infratores às autoridades competentes, 
providenciar o processo para doação dos produtos apreendidos e a sua destinação, devolver equipamentos, instrumentos, 
materiais e produtos ao proprietário; D - analisar tecnicamente projetos e processos: analisar projetos analisar o 
processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, elaborar exigências técnicas, elaborar 
pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, elaborar contradita, enviar material para análise nos órgãos, compe-
tentes, participar de reuniões técnicas; E - orientar o público sobre saúde e meio ambiente: dar orientações técni-
cas aos interessados, promover educação sanitária e ambiental, orientar conselhos deliberativos municipais e regionais, 
promover cursos e treinamentos para capacitação de instituições; promover encontros, ministrar palestras, elaborar 
material didático; F - controlar documentos e processos administrativos: abrir processos, preencher autos de in-
fração, emitir termos, emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar 
fluxo de documentação, preencher fichas cadastrais, preencher relatórios administrativos, solicitar mandado de busca e 
apreensão, formalizar proposta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto de infração pela polícia, 
registrar denúncias; G - gerenciar as atividades de fiscalização: distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar 
equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, administrar recursos financeiros, administrar manutenção de equipa-
mentos e instalações, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos 
para supervisão, planejar operações, fornecer suporte técnico à polícia florestal, solicitar apoio à polícia; H - demonstrar 
competências pessoais: administrar conflitos, manter auto-controle, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, 
demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o 
tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identifi-
car-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade 
de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.

RECURSOS DE TRABALHO: EPI; equipamentos de avaliação de ruído e vibração; equipamentos de comunicação; equi-
pamentos de fotografia e filmagem; fita métrica/trena; GPS; kit de coleta para análise sanitária; lacres/etiquetas; bicicle-
ta, motocicleta e veículo.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido. 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes ao desenvolvimento agro-
pecuário do Município. Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção 
agropecuária, comercialização e procedimentos de bioseguridade. Executam projetos agropecuários em suas diversas 
etapas. Planejam atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infraestrutura. 
Promovem organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizam produção agropecuária. Desenvolvem tecnologias adap-
tadas à produção agropecuária e podem disseminar produção orgânica.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência e consultoria técnica: Orientar na escolha do local para ativi-
dade agropecuária, orientar sobre preservação ambiental, orientar coleta de amostras para análises e exames, orientar 
sobre preparo, correção e conservação de solo, orientar sobre época de plantio, tratos culturais e colheita, orientar na 
definição e manejo de equipamentos, máquinas e implementos, orientar sobre uso de insumos agropecuários, orientar 
construções e instalações agropecuárias, orientar na escolha de espécies e cultivares, orientar sobre técnicas de plantio, 
orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção agropecuária, orientar sobre formas e manejo de irrigação 
e drenagem, orientar manejo integrado de pragas e doenças, orientar sobre uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI), orientar no beneficiamento de produtos agropecuários, orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes, orientar so-
bre padrão de produção de sementes e mudas, orientar na legalização de empreendimentos agropecuários (agroindústria, 
aqüicultura e outros), orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal, orientar escolha e manejo de pastagem 
e forrageiras, orientar alimentação e manejo de animais, orientar sobre formulações de rações, orientar manejo do de-
senvolvimento animal (cria, recria e terminação), orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas (castração, descórnia, 
corte de rabo e outras), orientar no controle de animais transmissores de doenças, orientar pré-abate (deslocamento, 
jejum, horário, quantidade de animal e outros), orientar na recuperação de áreas degradadas; B - Executar projetos 
agropecuários: Executar levantamento do custo-benefício para o produtor, verificar disponibilidade e qualidade da água 
a ser utilizada na produção agropecuária, coletar amostras para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais 
e outros), acompanhar construção de curva em nível, distribuir tarefas, interpretar análises de solo e resultados labora-
toriais, prescrever receituário agrícola, regular máquinas e equipamentos, elaborar relatórios, laudos, pareceres, perícias 
e avaliações, coletar dados meteorológicos e dados experimentais, conduzir experimentos de pesquisa, levantar dados de 
pragas e doenças, supervisionar atividades agropecuárias; C - Planejar atividades agropecuárias: Verificar condições 
edafoclimáticas (solo, clima, água), levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, extensão e outros), verificar 
disponibilidade de mão-de-obra para atividade, elaborar projetos agropecuários, elaborar planta de construções rurais, 
elaborar orçamentos, definir cultivares, raças e espécies, planejar rotação de culturas; D - Promover organização, ex-
tensão e capacitação rural: Organizar reuniões com produtores, estimular participação de produtores em associações 
e grupos, orientar formação de associações e grupos de produtores, apresentar resultados de pesquisa em encontros e 
congressos da área agrícola e meios de comunicação, sistematizar informações sócio-econômicas da comunidade, prepa-
rar material de divulgação sobre questões técnicas, demonstrar técnicas de cultivo e manejo de animais para produtores, 
ministrar treinamentos e cursos, divulgar cursos e eventos junto aos produtores, participar de eventos ligados à agrope-
cuária; E - Fiscalizar produção agrícola: Fiscalizar produção de mudas e sementes, enviar amostras de produtos agro-
pecuários para análises laboratoriais, classificar produtos vegetais, inspecionar sanidade de produtos agropecuários, fisca-
lizar vacinação de animais, fiscalizar venda e aplicação de agrotóxicos, emitir documentos relativos à produção (sementes 
e mudas) e à defesa sanitária (animal e vegetal); F - Recomendar procedimentos de biosseguridade: Recomendar 
quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários, recomendar sobre isolamento de área de produção 
e acesso de pessoas e animais, recomendar sobre destino de embalagens de agrotóxicos e medicamentos veterinários, 
sobre técnica de tríplice lavagem de embalagens de agrotóxicos, recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e 
animais, recomendar sobre limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos e instalações, orientar destino de animais 
mortos, orientar manejo de dejetos e recomendar sobre técnica de vazio sanitário.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico Agrícola em nível médio, conhecimentos de in-
formática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação, exige-se a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 
categoria AB e inscrição no órgão de classe competente.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. A atualização dos técnicos é permanente, por meio de cur-
sos de curta duração.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dar provas de pontualidade; demonstrar capacidade de adaptação; dar provas de mode-
ração; demonstrar comprometimento; demonstrar assiduidade; demonstrar capacidade de autocrítica; demonstrar con-
fiabilidade; demonstrar capacidade de organização; interagir socialmente; demonstrar autoconfiança; interagir com a 
comunidade e demonstrar percepção.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária e patrimonial.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Distinguir os atos dos fatos administrativos; encaminhar os documentos aos setores com-
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petentes; classificar documentos fiscais; codificar documentos contábeis; enviar documentos para serem arquivados; efe-
tuar lançamentos contábeis, fazer balancetes de verificação e analisar contas patrimoniais; executar, sob supervisão, os 
trabalhos de escrituração contábil; auxiliar na elaboração de escrituração analítica de atos e fatos contábeis, financeiros e 
orçamentários; organizar, elaborar e analisar prestações de contas; extrair, registrar e controlar empenhos, notas de caixa 
de recebimento e de notas de caixa de pagamento; auxiliar no controle dos suprimentos de fundos concedidos, efetuan-
do a baixa de responsabilidade quando da prestação de contas; auxiliar na conferência e classificação dos movimentos 
de Tesouraria; controlar, sob supervisão, verbas recebidas e aplicadas; conferir e classificar faturas; elaborar balancetes 
orçamentários e financeiros; auxiliar o Contador na elaboração do controle de custeio; executar serviços informatizados 
na área de contabilidade; elaborar relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; auxiliar na elaboração do balanço 
geral do Município; auxiliar na elaboração de demonstrativos de fundos pendentes e concedidos; acompanhar a execução 
orçamentária das diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos em face da existência de saldos nas contas; 
proceder a análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura; controlar os trabalhos de análise e conciliação de 
contas; acompanhar e controlar a aplicação dos recursos vinculados da Saúde e da Educação; controlar, com ajuda do De-
partamento de Recursos Humanos, o limite de gastos com pessoal; sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor 
coordenação dos serviços contábeis; realizar atividades com vistas a suplementação de dotações orçamentárias; preparar 
relatórios para a Audiência Pública; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: O exercício dessas ocupações requer curso técnico em con-
tabilidade (nível médio). Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe, demonstrando flexibilidade, competência, raciocínio lógico; dominar 
informática, trabalhando com “software” específico de contabilidade; conhecer e interpretar a legislação; dominar grande-
zas numéricas; demonstrar dinamismo e postura profissional, apresentando-se com boa aparência; utilizar corretamente 
as ferramentas de trabalho; manter-se atualizado; transparecer objetividade e demonstrar segurança, organização, disci-
plina e criatividade; e aplicar a legislação relativa ao exercício da contabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente variadas em seus detalhes, executadas de forma padronizadas e 
que não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições elaborar desenhos técnicos, aplicados à en-
genharia e arquitetura. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil e/ou 
arquiteto e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de 
materiais e do solo.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar desenhos de obras públicas, referentes a projetos de arquitetura; elaborar dese-
nhos de anteprojetos de urbanismo, obras e edificações; elaborar desenhos de projetos de instalações elétricas, hidráuli-
cas e esgotos sanitários; desenvolver planilhas de cálculo, locar obras, conferir cotas e medidas, acompanhar e elaborar 
o diário de obras e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em edificações, técnico em construção civil de 
várias modalidades, em nível médio, oferecidos pelas instituições de formação profissional e escolas técnicas, com registro 
no CREA. Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho, tomar 
decisões cabíveis às funções realizadas, utilizar legislação trabalhista, comunicar-se, trabalhar em equipe, prestar primei-
ros socorros, redigir documentos comerciais técnicos, manter-se atualizado e informado, agir com ética, solucionar proble-
mas, demonstrar dinamismo e criatividade, conscientizar-se sobre questões ambientais, agir com liderança, demonstrar 
capacidade em negócios, demonstrar capacidade de relacionamento e avaliar produção e produtividade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabeleci-
mentos de assistência médica. Executar sob supervisão direta, tarefas técnicas de enfermagem de interesse da Municipa-
lidade, utilizando procedimentos específicos para proteção e recuperação dos pacientes.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, comuni-
dades outros; separar preparos rol de roupas utilizadas nos consultórios e salas de curativos, providenciando sua remessa 
para a lavanderia; preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos para permitir a realização de 
exames, tratamentos, intervenções e outros tipos de atendimento; atuar nos serviços burocráticos de enfermagem, tais 
como preencher fichas biomédicas registrar os atendimentos realizados, efetuar estatísticas periódicas dos assistidos e 
outros; efetuar coleta de material para exames de laboratório; prestar informações aos pacientes em caso de dúvidas; 
medir temperatura e pressão arterial; fazer curativos simples sem suturas, ferimentos e escoriações; fazer nebulização em 
paciente; ministrar medicamentos prescritos, por via oral, intramuscular, endovenosa e subcutânea; providenciar interna-
mento hospitalar; prestar socorro de urgência; tarar balança e pesar pacientes, anotando em seus respectivos prontuários 
para controle; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário; fiscalizar a limpeza 
e arrumação do local de trabalho; dar plantão de enfermagem; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabili-
zar-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos colocados a sua disposição; 
prestar plantão de enfermagem em ambulância e Pronto-Atendimento - PA; executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Enfermagem (nível médio). Registro no 
Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética; respeitar paciente; zelar pelo conforto de paciente; preservar integri-
dade física de paciente; ouvir atentamente (saber ouvir); observar condições gerais de paciente; demonstrar compreen-
são; manter ambiente terapêutico; levar paciente à autossuficiência; manipular equipamentos; apoiar psicologicamente 
o paciente; calcular dosagem de medicamentos; participar em campanhas de saúde pública e incentivar continuidade de 
tratamento.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não se es-
tendem as todas as fases do trabalho, exigindo do servidor julgamento e iniciativa estabelecer forma e execução de seu 
trabalho, que dependem da aprovação do seu imediato.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de valor material pequeno 
e de fácil reposição. O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos 
aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da 
unidade central de processamento (CPU), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento 
do hardware e do software; garantem a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as 
em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendem usuários, 
orientando-os na utilização de hardware e software; inspecionam o ambiente físico para segurança no trabalho.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Monitorar sistemas: Monitorar recursos de rede, monitorar recursos de entrada e 
saída de dados, monitorar recursos de armazenamento de dados, monitorar disponibilidade de aplicativos, monitorar de-
sempenho de aplicativos, monitorar registros de erros, monitorar consumo de CPU; B - Administrar processamento de 
dados: Administrar cronograma de atividades planejadas, administrar schedule (agenda de tarefas), otimizar recursos 
disponíveis, administrar tarefas, providenciar correção de erros de tarefas; C - Assegurar funcionamento do hardware 
e software: Inicializar e desativar sistemas e aplicativos, configurar e reconfigurar hardware, realizar limpezas periódicas 
em equipamentos, alimentar equipamentos com suprimentos, supervisionar linha de transmissão, identificar falhas em 
hardware e software, sanar pequenas falhas de hardware, requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e 
software, efetuar controle de peças e suprimentos, assegurar funcionamento de equipamento reserva (stand by), acionar 
equipamentos reserva; D - Garantir segurança das informações: Fazer cópias de segurança (backup), guardar cópia 
de segurança em local prescrito; fazer rodízio de mídias; verificar acesso lógico do usuário, destruir informações sigilo-
sas descartadas; E - Atender cliente e usuário: Disponibilizar recursos operacionais, planejar atendimento a cliente e 
usuário, orientar cliente e usuário na utilização de hardware e software, executar checagem inicial de solicitação, conduzir 
solicitação de suporte, reparar arquivos, reprocessar tarefas de acordo com solicitação, recuperar arquivos, programas e 
relatórios, transferir arquivos, programas e relatórios; F - Inspecionar ambiente físico de trabalho: Controlar acesso 
de pessoas não autorizadas, sugerir mudanças na disposição de equipamentos, verificar temperatura e umidade local, 
verificar equipamentos de energia, checar sistema de detecção de incêndio, checar iluminação de emergência, organizar 
cabeamento.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Informática ou similar de Nível Médio ou 
pós médio. Saber operar plataformas de grande porte (mainframe).

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar disponibilidade; demonstrar iniciativa; administrar o tempo; demonstrar aten-
ção difusa; demonstrar organização; demonstrar autocontrole; agir com objetividade; interpretar leitura técnica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes dos cargos participam da elaboração e programam política de saúde e segurança 
no trabalho (SST); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; 
participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e proces-
sos de trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção 
e controle.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar e participar da elaboração da política do SST: Planejar a política de 
saúde e segurança do trabalho, identificar a política administrativa da instituição, diagnosticar condições gerais da área 
de SST, analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho, comparar a situação atual com a legislação, avaliar 
e comparar os referenciais legais da política a ser implantada, mostrar o impacto econômico de implantação da política, 
desenvolver sistema de gestão de SST, negociar a aplicabilidade da política, participar de reforma e elaboração de normas 
regulamentadoras; B - Implantar a política de SST: Divulgar a política na instituição ou empresa, administrar dificul-
dades de implantação, coordenar equipes multidisciplinares, acompanhar a implantação da política de SST, estabelecer 
programas, projetos e procedimentos de melhoria, elaborar e acompanhar programas preventivos e corretivos, desen-
volver programas, projetos e procedimentos de melhoria, implantar procedimentos técnicos e administrativos, emitir 
ordem de serviço, acompanhar ordem de serviço, promover ação conjunta com a área de saúde; C - Realizar auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área da SST: Avaliar o ambiente de trabalho, interpretar indicadores de eficiência 
e eficácia dos programas implantados, validar indicadores de eficiência e eficácia, avaliar as atividades da organização 
versus os programas oficiais de SST e outros, adequar a política de SST às disposições legais, identificar indicadores para 
replanejamento do sistema, adotar metodologia de pesquisas quantitativas e qualitativas, verificar o nível de atendimento 
e perspectivas de avanço, verificar implementação de ações preventivas e corretivas, avaliar o desempenho do sistema, 
estabelecer mecanismos de intervenção; D - Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade 
de vida e meio ambiente: Utilizar metodologia científica para avaliação, realizar inspeção, realizar análise preliminar de 
risco, elaborar e participar de Laudos ambientais, estudar a relação entre as ocupações dos espaços físicos com o desen-
volvimento sustentável, avaliar procedimentos de atendimentos emergenciais, participar do sistema de gestão ambiental, 
registrar procedimentos técnicos, supervisionar procedimentos técnicos, emitir parecer técnico; E - Desenvolver ações 
educativas na área de SST: Identificar as necessidades educativas em SST, promover ações educativas em SST, elabo-
rar cronograma de ações educativas de segurança e saúde do trabalho, elaborar recursos e materiais didáticos de ações 
educativas de segurança e saúde, interagir com equipes multidisciplinares, disponibilizar material e recursos didáticos, 
disponibilizar material e recursos didáticos, formar multiplicadores, implementar intercâmbio entre técnicos de segurança 
do trabalho, difundir informações, utilizar métodos e técnicas de comunicação, avaliar ações educativas de segurança e 
saúde, participar dos programas de humanização do ambiente de trabalho, orientar órgãos públicos e comunidade para o 
atendimento de emergências ambientais, participar de ações emergenciais; F - Participar de perícias e fiscalizações: 
Elaborar laudos periciais, atuar como perito, interagir com os setores envolvidos, propor medidas e soluções, acompanhar 
processos nas diversas esferas judiciárias; G - Integrar processos de negociações: Orientar as partes em SST, utilizar 
o referencial legal, promover reuniões com as contratadas, exigir o cumprimento das cláusulas contratuais relativas à SST, 
assessorar nas negociações, elaborar cláusulas de SST para acordos e negociações coletivas; H - Participar da doação 
de tecnologias e processos de trabalho: Analisar a aplicação de tecnologia, avaliar impacto da adoção, estabelecer 
procedimentos seguros e saudáveis, inspecionar implantação, estabelecer formas de controle dos riscos associados, emitir 
parecer sobre equipamentos, máquinas e processos; I - Gerenciar documentos de SST: Elaborar manual do sistema 
de gestão de SST, elaborar normas de procedimentos técnicos e administrativos, produzir anexos de atualização, gerar 
relatórios de resultados, documentar procedimentos e normas de sistemas de segurança, controlar atualização de docu-
mentos, normas e legislação, revisar documentação de SST, atualizar registros, organizar banco de dados, alimentar rede 
de informações; J - Investigar acidentes: Selecionar metodologia para investigação de acidentes, analisar causas de 
acidentes, determinar causas de acidentes, determinar causas de acidentes, identificar perdas decorrentes do acidente, 
elaborar relatório de acidente de trabalho, propor recomendações técnicas e verificar a eficácia das recomendações.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico de Segurança no Trabalho de nível médio ou 
pós-médio. Conhecimentos específicos na área, conhecimentos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de observação técnica, demonstrar ética, trabalhar em equipe, 
demonstrar capacidade de discernimento, administrar conflitos, demonstrar capacidade de negociação, tomar decisões, 
demonstrar visão sistêmica, demonstrar capacidade de comunicação, delegar atribuições e demonstrar atitude pró-ativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes à elaboração de projetos, 
à fiscalização e complementação de obras e arquitetura, obedecida a legislação urbanística vigente. Elaboram planos e 
projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 
analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços.
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JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades da Administração 
Pública; coletar informações e dados; analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetô-
nico compatível com a demanda; definir conceito projetual; elaborar metodologia; pré-dimensionar o empreendimento 
proposto; elaborar estudos preliminares e alternativas; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas; definir 
materiais; elaborar planos diretores e setoriais; elaborar o detalhamento técnico construtivo; elaborar orçamento do pro-
jeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; emitir o registro de responsabilidade técnica (RRT) do 
serviço elaborado; B - Fiscalizar e Gerenciar a execução de obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto, 
fiscalizar obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro e legal, monitorar controle de qualidade dos materiais e 
serviços, ajustar projeto a imprevistos; preparar cronograma físico e financeiro, elaborar o caderno de encargos, cumprir 
exigências legais de garantia dos serviços prestados, implementar parâmetros de segurança, acompanhar execução de 
serviços específicos, aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra, efetuar medições do serviço executado, aprovar 
os serviços executados, entregar a obra executada, executar reparos e serviços de garantia da obra; C - Prestar servi-
ços de consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas, promover integração entre comunidade e planos, 
programas e projetos, elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação, coordenar equipes 
de planos, programas e projetos; D - Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento 
proposto, verificar adequação do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais, avaliar alternativas de implan-
tação do projeto identificar alternativas de operacionalização, identificar alternativas de financiamento, elaborar relatórios 
conclusivos de viabilidade; F - Estabelecer políticas de gestão: Estabelecer diretrizes para legislação urbanística, es-
tabelecer diretrizes para preservação do patrimônio histórico e cultural, monitorar implementação de programas, planos 
e projetos arquitetônicos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Arquitetura e Urbanismo com 
registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Complementam a escolaridade formal, conhecimen-
tos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de síntese; expressar idéias graficamente; transmitir seguran-
ça; dar prova de percepção espacial; manifestar criatividade; gerenciar informações e atividades diversas; demonstrar 
sensibilidade estética; manifestar comprometimento social; atuar em equipes multidisciplinares; administrar conflitos e 
assegurar a qualidade dos serviços.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande freqüência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as atividades que auxiliem os indivíduos, os grupos 
e as comunidades a usarem as suas próprias iniciativas no sentido de um maior ajuste entre as necessidades do homem 
e seu meio ambiente.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito 
de atuação do Serviço Social e do CRAS com participação da sociedade civil, pesquisar a origem e natureza dos problemas, 
examinando, mediante entrevistas, visitas domiciliares ou outros métodos: o ambiente, as particularidades de indivíduos 
ou grupos; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos, assim como encaminhar providencias e prestar orientação so-
cial a indivíduos, grupos e a população; acompanhar a evolução dos atendimentos nos casos em que se fizer necessário; 
fazer os levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional de interesse social; Atuar articulado 
as outras políticas públicas setoriais; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; coordenar, ela-
borar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; ela-
borar relatórios e mapas estatísticos sobre as suas atividades; planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social; Participar na organização, coordenação e realização de conferências Municipais de Assistência Social e 
afins; prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva do fortalecimento do controle democrático e ampliação na partici-
pação de usuários e ou trabalhadores; executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Assistência Social e registro 
no Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética profissional; manter-se atualizado; ouvir atentamente (saber ouvir); 
demonstrar bom senso; demonstrar sensibilidade; contornar situações adversas; trabalhar em equipe; manter-se im-
parcial; demonstrar auto-controle; lidar com estresse; demonstrar discrição; manter-se disciplinado; manter-se firme; 
demonstrar persistência; mediar conflitos; participar de grupos de estudo; demonstrar sensibilidade política; estimular a 
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criação de novos recursos; respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero, de credo, de opção sexual, etc; demons-
trar criatividade; manter o sigilo profissional; manter-se flexível e demonstrar ousadia.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização, coorde-
nação e cuidados para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no 
conteúdo geral.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades fiscaliza-
doras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em defesa do erário e dos 
interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a 
sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 
Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em Ciências 
Contábeis, Administração, Economia ou Direito, demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, con-
tábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de 
auditoria e demais exigências legais e conhecimentos em informática.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possi-
bilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar 
perdas embora em grau reduzido.

CARGO: AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades fiscaliza-
doras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em defesa do erário e dos 
interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a 
sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 
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Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em Ciências 
Contábeis com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, 
financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a 
atividade de auditoria e conhecimentos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possi-
bilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar 
perdas embora em grau reduzido.

CARGO: BIÓLOGO

CARREIRA: XIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na 
área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; orga-
nizar coleções biológicas; manejar recursos naturais; desenvolver atividades de educação ambiental; realizar diagnósticos 
biológicos, moleculares e ambientais, além de análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Realizar trabalhos 
científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas áreas das Ciências Biológicas. Elaboram documentação técnica 
e científica e podem prestar assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar atividades técnico-científicos de grau superior, de grande complexidade, que en-
volvem: ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, 
projetos, consultorias, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas áreas das ciências 
biológicas; realizar e efetuar estudos e experiências relativos ao manejo dos recursos naturais e à recuperação de ambien-
tes degradados; manejar recursos florestais, pesqueiros e hídricos e estabelecer medidas de conservação desses recur-
sos; propor e orientar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do meio ambiente; pesquisar 
a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento das espécies vegetais existentes na 
arborização pública na cidade, classificando-as cientificamente; pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repo-
voamentos e reflorestamentos; planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras de material para estudo; 
avaliação de impactos ambientais, valoração de danos ambientais, legislação ambiental, conservação de recursos natu-
rais; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias 
do cargo; prestar assessoria e elaborar documentação técnica rotineira: pareceres, laudos, atestados para o licenciamento 
ambiental e registros legais; participar de programa de treinamento, quando convocado; responder tecnicamente elas 
funções de biologia perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo, executar tarefas complementares e afins 
relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à 
educação ambiental, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Biológicas, registro 
no Conselho Regional de Biologia (CRBIO). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defraudados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de atividades relacionadas com a 
etiologia, patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica geral, a perícia odontológica para fins 
administrativos e jurídicos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Diagnosticar e determinar o tratamento; fazer uso dos medicamentos que combatem as 
afecções da boca; fazer clínica buco-dentária considerando: limpeza de dentes, avulsão de tártaro, radiografias e respec-
tivos diagnósticos; fazer cirurgia plástica e prótese buco-dentária; fazer clínica odontopediátrica; proceder a estudos e 
pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando a consequente assistência, através de visitas às escolas, 
hospitais e outras entidades de âmbito municipal; executar perícias odonto-legais; planejar, dirigir e participar das cam-
panhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de escovação, etc.; elaborar rela-
tórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas atividades; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, 
elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Odontologia com registro no 
Conselho Regional de Odontologia e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar paciência; evidenciar habilidade manual; cultivar senso estético; demonstrar 
bom senso; demonstrar equilíbrio emocional; evidenciar criatividade; demonstrar sensibilidade, demonstrar equilíbrio 
frente a situações imprevistas e evidenciar organização.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar 
atividades e situações que se renovam em sua natureza com frequência. Os problemas defrontados são igualmente com-
plexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: CONTADOR

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, coisas, 
direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e 
outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a 
despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas 
internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua ver-
são final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fisca-
lizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, 
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; pre-
parar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, conforme definido na 
mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabelecidos pela Lei Complementar 
101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; 
orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar 
serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
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de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENFERMEIRO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a recuperação da saúde do paciente nos hospitais, nas clínicas, em postos de saúde 
ou mesmo na casa do doente, desenvolvendo prevenção de doenças, participando de projetos de saúde pública. Prestam 
assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, navios, postos de saúde e 
em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam 
serviços de enfermagem, programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Podem realizar pesquisas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar e dirigir os serviços de enfermagem de hospitais, clínica e postos de saúde; 
acompanhar o trabalho dos técnicos e auxiliares nos setores de enfermagem; atuar no controle de qualidade dos equipa-
mentos e materiais hospitalares; organizar e supervisionar os centros cirúrgicos, cuidando para que todos os instrumentos 
à cirurgia estejam em ordem; acompanhar paciente da gestação ao parto e amamentação; trabalhar em programas de 
planejamento familiar dando assistência e orientação ás famílias necessitadas; cuidar de crianças e recém-nascidos em 
creches, hospitais e postos de saúde; executar programas de saúde da comunidade e de educação sanitária em centros de 
saúde e de ensino; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros quando 
solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior de Enfermagem e registro no Conselho Re-
gional de Enfermagem.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar flexibilidade e organização; autocontrole; adaptar-se às situações; observar 
com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e demonstrar destreza manual.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas exigem do ocupante preparo para lidar com imprevisto e com situações em 
que a emoção será posta à prova.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos são de 
valor médio e de fácil reposição.

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução, coordenação, acompa-
nhamento, fiscalização, avaliação e supervisão de projetos de engenharia ambiental, objetivando a redução do impacto 
de atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente. Elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar 
assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, coordenar, executar, elaborar, supervisionar e analisar projetos referentes à recu-
peração de danos ambientais e de prevenção de impactos as atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; 
monitorar a qualidade da água e fiscalizar a emissão de gases poluentes que prejudicam a qualidade do ar; elaborar e 
acompanhar projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento básico e tratamento de resíduos; realizar perí-
cias, prestar assessoria e elaborar e emitir laudos e pareceres sobre projetos para o licenciamento ambiental, atividades, 
análise de impacto referentes a sua área de atuação; desenvolver e executar projeto de recuperação de áreas poluídas e 
degradadas e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos ambientais; elaborar 
propostas alternativas para tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais; elaborar documen-
tação técnica e científica; prestar assistência e consultoria técnica; demonstrar discernimento; desenvolver raciocínio 
lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade, participar de programa de treinamento, quando 
convocado; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; responder tecnicamen-
te elas funções de engenharia ambiental perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo e desenvolver outras 
atividades afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Ambiental, registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA). CNH categoria “AB”. Complementam a esco-
laridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 104

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defraudados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos de 
engenharia civil relativos às rodovias, sistema d’água e esgoto e outros, estudando e preparando planos, métodos de tra-
balho para orientar a construção, reparos de obras, assegurando os padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar e executar projetos de engenharia civil no que se refere às estruturas de prédios, 
pontes e outros afins; estudar projetos dando o respectivo parecer no que se refere a construção de obras públicas e par-
ticulares; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem, pontes e matadouros, bem como, drenagem 
para irrigações destinados ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural; dirigir e fiscalizar 
construção de edifícios, com todas a suas obras complementares; projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de 
calçamento de ruas e logradouros públicos; coordenar e supervisionar a execução de obras de saneamento urbano e rural; 
efetuar cálculos dos projetos elaborados; realizar perícias e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua 
especialidade; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Civil, registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos, 
estudos, planos e métodos de trabalho para orientar a realização dos serviços públicos e sua fiscalização, assegurando os 
padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Engenharia Rural, compreendendo: atividades aplicadas para fins florestais de topo-
grafia, foto-interpretação, hidrologia, irrigação, drenagem e açudagem; instalações elétricas de baixa tensão, para fins 
florestais; construções para fins florestais, desde que não contenham estruturas de concreto armado ou aço; construção 
de estradas exclusivamente de interesse florestal; B - Defesa sanitária, compreendendo controle e orientação técnica na 
aplicação de defensivos para fins florestais; C - Em geral: I - Mecanização, compreendendo experimentação, indicação do 
emprego de tratores, máquinas e implementos necessários a fins florestais; II - Pesquisa, introdução, seleção, melhoria e 
multiplicação de matrizes, sementes, mudas, no campo florestal; III - Padronização, conservação, armazenagem, classi-
ficação, abastecimento e distribuição de produtos florestais; IV - Florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção 
e manejo de florestas; V - Exploração e utilização de florestas de seus produtos; VI - Levantamento, classificação, análi-
se, capacidade de uso, redistribuição, conservação, correção e fertilização do solo, para fins florestais; VII - Tecnologia e 
industrialização de produtos e sub-produtos florestais; VIII - Arborização e administração de parques, reservas e hortos 
florestais; IX- Fitopatologia, microbiologia, parasitologia e entomologia florestais; X - Xilologia. Secagem, preservação e 
tratamento da madeira; XI- Meteorologia, climatologia e ecologia; XII - Silvimetria, dendrologia e métodos silviculturais; 
XIII - Extensão, cadastro, estatística e inventário florestais; XIV- Política e economia florestais; XV- Promoção e divulga-
ção de técnicas florestais; XVI- Assuntos de engenharia legal referentes a florestas, correspondendo vistorias, perícias, 
avaliações, arbitramentos e laudos respectivos; XII- Planejamento e projetos referentes à engenharia florestal; XIII e 
executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Florestal, registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos 
de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: FARMACÊUTICO

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as tarefas relacionadas com a composição e for-
necimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animais 
e vegetal de matérias-primas e de produtos acabados, para atender a receitas medicas, odontológicas e veterinárias e a 
dispositivos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais e fórmu-
las químicas, para atender a produção de remédios e outros preparados; fornecer produtos médicos e cirúrgicos, seguindo 
receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e produtos equi-
parados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender 
aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo de 
métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, piro-
gêneo e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; 
fazer análises clínicas de exudatos e transudados humanos, como sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros, valendo-se 
de diversas técnicas especificas, para complementar o diagnostico de doenças; realizar estudos análises e testes com 
plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a 
analise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de exudatos e transudados humanos 
ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar a emissão de laudos técnicos-peri-
ciais; efetuar analise bromatológica de alimento, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, 
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde publica; fiscalizar farmácias, drogarias, industrias quí-
mico-farmacêuticas, quanto ao aspecto-sanitário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; 
assessorar autoridades superiores preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim 
de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres, manifestos e outros; prestar serviços 
de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado; prestar plantão na Far-
mácia Básica da Unidade de Saúde e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Farmácia/Bioquímica com re-
gistro no Conselho Regional de Farmácia e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, demonstrar dinamismo, evidenciar iniciativa, demonstrar capaci-
dade de decisão, cultivar visão global, demonstrar adaptabilidade; desenvolver visão espacial; evidenciar raciocínio lógico 
e desenvolver raciocínio matemático.

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante usa iniciativa própria para solucionar problemas simples e encaminhá-las. Em 
sua grande maioria as tarefas são repetitivas.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conser-
var a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos 
e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Atender pacientes: Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-
-culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material 
terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor 
normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; 
prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas 
terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes. B - Habilitar 
pacientes: eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-múscu-
lo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; 
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habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), 
em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL). 
C - Orientar pacientes e familiares: explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar 
e executar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. D - Outros serviços: pro-
mover campanhas educativas, produzir manuais e folhetos explicativos, utilizar recursos de informática, executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional, prestar serviços de inspeção, 
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Fisioterapia, com registros no conselho 
profissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal 
e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar 
linguagem; preservar sigilo médico.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações para pro-
moção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elabo-
ram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 
do corpo humano; Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, 
perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; Praticar intervenções cirúrgicas 
para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano; Aplicar as leis e regulamentos de saúde 
pública, para salvaguardar e promover a saúde da coletividade; Realizar perícias médicas; Realizar pesquisas sobre natu-
reza, causas e desenvolvimento de enfermidades; Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazem aplicação 
de suas descobertas; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexida-
de associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, inscrição no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal 
e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar 
linguagem; preservar sigilo médico.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem estar 
animal; podem promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; 
atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar 
nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração 
de legislação pertinente.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Fomentar produção animal: dimensionar plantel; estudar viabilidade econômica da 
atividade; estabelecer interface entre informática e produção animal; realizar análise zootécnica; realizar diagnóstico de 
eficiência produtiva; desenvolver programas de controle sanitário de plantéis; elaborar projetos de instalações e equipa-
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mentos zootécnicos; desenvolver programas de melhoramento genético; avaliar características reprodutivas de animais; 
elaborar programas de nutrição animal; projetar instalações para animais; supervisionar implantação e funcionamento 
dos sistemas de produção; aprimorar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; supervisionar qualidade dos 
ingredientes utilizados na alimentação animal; orientar criação de animais silvestres em cativeiro; controlar serviços de 
inseminação artificial; adaptar tecnologia de informática à produção animal. B - Praticar clínica médica veterinária, 
em todas as suas especialidades: Realizar e interpretar resultados exame clínico de animais; diagnosticar patologias; 
prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção; realizar sedação, anestesia, e tranquilização de animais; 
realizar cirurgias e intervenções de odontologia veterinária; coletar material para exames laboratoriais; realizar exames 
auxiliares de diagnóstico; realizar necrópsias. C - Exercer defesa sanitária animal: Elaborar diagnóstico situacional 
para elaboração de programas; elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças; coletar material para 
diagnóstico de doenças; executar atividades de vigilância epidemiológica; realizar sacrifício de animais; analisar relatório 
técnico de produtos de uso veterinário; analisar material para diagnóstico de doenças; avaliar programas de controle e 
erradicação de doenças; notificar doenças de interesse à saúde animal; controlar trânsito de animais, eventos agropecuá-
rios e propriedades. D - Promover saúde pública: Analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; avaliar 
riscos do uso de insumos; coletar e analisar produtos para análise laboratorial; inspecionar produtos de origem animal; 
fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; elaborar programas de controle e erradicação de zoonoses; elaborar pro-
gramas de controle de pragas e vetores; executar programas de controle de qualidade de alimentos; executar programas 
de controle e erradicação de zoonoses; executar programas de controle de pragas e vetores; orientar acondicionamento 
e destino de lixo causador de danos à saúde pública; elaborar programas de controle de qualidade de alimentos; notificar 
ocorrências de zoonoses às autoridades competentes. E - Elaborar laudos, pareceres e atestados: Emitir atestado de 
saúde animal; emitir laudo de necrópsia; emitir parecer técnico; emitir laudo técnico; realizar atividades de peritagem em 
demandas judiciais; elaborar projetos técnicos. F - Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade 
de produtos: Executar análises laboratoriais de controle de qualidade; monitorar padrões de qualidade de matérias-pri-
mas e produtos; testar produtos, equipamentos e processos; desenvolver novos produtos; aprimorar produtos. G - Atuar 
na área de biotecnologia: Manipular genes e embriões de animais; manipular microorganismos e subunidades, para 
utilização em processos biotecnológicos; utilizar técnicas de criopreservação de material biológico; realizar fertilização in 
vitro; desenvolver produtos com técnica de biologia molecular; participar em comissões de biossegurança; adotar medidas 
de biossegurança. H - Serviços gerais: utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina Veterinária, com registro no 
conselho profissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar habilidade manual; física e versatilidade; agir com iniciativa e agir com cora-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas complexas, basicamente variadas segundo normas ou políticas gerais da Prefei-
tura. Usa de julgamento independente para tomar decisões que envolvam a definição e a solução de problemas originais, 
altamente técnicos e constantes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Materiais de trabalho são de valor médio e de fácil reposição. Efeitos na 
execução dos trabalhos da Prefeitura são mínimos.

CARGO: NUTRICIONISTA

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, or-
ganizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de 
programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias 
de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao Manual de Boas Práticas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou 
enfermos); Identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito alimentar; coletar 
dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto energético; 
identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de cuidados nutricionais; 
realizar prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em 
prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares e cuidadores; realizar acompanhamento 
nutricional; dar alta em nutrição; realizar atendimento domiciliar; prover educação nutricional; elaborar plano alimentar 
em atividades físicas; B - Administrar unidades de alimentação e nutrição: Planejar cardápios, confeccionar escala 
de trabalho, selecionar fornecedores, selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios comprar 
gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios supervisionar compras, supervisionar recepção de gêne-
ros, supervisionar controle de estoque, transmitir instruções à equipe, supervisionar pessoal operacional, supervisionar 
preparo das refeições, supervisionar distribuição das refeições, verificar aceitação das refeições, medir resto-ingestão, 
avaliar etapas de trabalho, executar procedimentos técnico-administrativos; C - Efetuar controle higiênico-sanitário: 
Controlar higienização de pessoal, controlar higienização de ambiente, controlar higienização de equipamentos e utensílios 
controlar higienização de alimentos, controlar validade de produtos, controlar qualidade de alimentos, identificar perigos 
e pontos críticos de controle (appcc), solicitar análise microbiológica dos alimentos, efetuar visitas técnicas; D - Estrutu-
rar atendimento ao consumidor: estruturar banco de dados, estruturar ponto de atendimento, esclarecer dúvidas dos 
pacientes, informar consumidores, providenciar troca de produtos, informar a Prefeitura dos resultados do atendimento, 
sugerir melhorias de produtos e serviços, participar de ações de marketing, estruturar plano de gerenciamento de crise; E 
- Gerenciar recursos humanos e materiais e financeiros: capacitar pessoal, avaliar desempenho de pessoal, requali-
ficar pessoal, aplicar ações preventivas e corretivas, controlar custos, aplicar programas de auditoria interna, confeccionar 
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plano de contingência, prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, 
quando solicitado e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Nutrição, com registro no conselho pro-
fissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dominar legislação, manipular instrumentos de avaliação do estado nutricional, atualizar-
-se, especializar-se, demonstrar espírito de equipe, manter-se dinâmico, demonstrar criatividade, flexibilidade, liderança, 
delegar funções, transmitir segurança, contornar situações adversas, lidar com informática, lidar com o público, participar 
de entidades de classe, participar de grupos técnicos, participar de reuniões técnicas, participar de entidades técnico-cien-
tíficas, participar de programas institucionais, demonstrar capacidade redacional, demonstrar fluência verbal, trabalhar 
em equipe multi e interdisciplinar.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua consul-
toria e assessoramento jurídico.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua con-
sultoria e assessoramento jurídico; promover privativamente a cobrança judicial da dívida do Município; promover medi-
das administrativas e judiciais para proteção dos bens e patrimônio do Município; apreciar, por determinação do Prefeito 
Municipal, a legalidade e moralidade dos atos dos agentes da Administração Municipal, cabendo-lhe propor, quando se fize-
rem necessárias, as ações judiciais competentes; examinar e aprovar previamente as minutas dos editais de licitação, con-
tratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para formação 
de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer 
órgãos ou entidades integrantes da Administração do Poder Executivo, inclusive seus aditamentos; prestar assessoramen-
to técnico-legislativo ao Prefeito Municipal na elaboração de projetos de lei, decretos, vetos e atos normativos em geral; 
fixar administrativamente a interpretação da Constituição, das leis, decretos, ajustes, contratos e atos normativos em 
geral, a ser uniformemente observadas pelos órgãos e entidades da Administração Municipal; assessorar privativamente o 
Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e di-
retrizes; editar enunciados dos seus Pronunciamentos; propor ação civil pública em representação ao Município; propor ao 
Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico que visem proteção do patrimônio dos órgãos da Administração centralizada 
e descentralizada; elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis ou atos municipais, submetendo-as ao Pre-
feito Municipal; opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados 
relacionados com a Administração Municipal; e exercer outras atividades compatíveis com sua destinação constitucional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Bacharelato em Direito e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Expressar-se com clareza verbal; demonstrar capacidade de expressão escrita; agir com 
ética profissional; agir com isenção; agir com autoridade inerente ao cargo; agir com sensibilidade social; raciocinar logi-
camente; atualizar seus conhecimentos técnicos; portar-se com discrição; evidenciar combatividade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: PSICÓLOGO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições proceder ao estudo e análise dos processos intra-
pessoais e das relações interpessoais, possibilitando a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no 
âmbito das instituições de várias naturezas, onde quer que se dêem estas relações.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplica conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir 
nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a 
condições políticas, históricas e culturais. O Psicólogo, dentro de suas especificidades profissionais, atua no âmbito da 
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educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação com o objetivo de promover, em seu 
trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano, analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e 
psicossociais sobre os sujeitos na sua dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais, para orientar-se no psicodiagnós-
tico e atendimento psicológico; promove a saúde mental na prevenção e no tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando 
para favorecer um amplo desenvolvimento psicossocial; elabora e aplica técnicas de exame psicológico, utilizando seu 
conhecimento e práticas metodológicas específicas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da personalida-
de, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado, 
conforme a necessidade.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Psicologia com registro no 
Conselho de Classe e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter sigilo; cultivar a ética; demonstrar ciência sobre código de ética profissional; de-
monstrar ciência sobre legislação pertinente; trabalhar em equipe; manter imparcialidade e neutralidade; demonstrar bom 
senso; respeitar os limites de atuação; ser psicoanalisado; ser psicoterapeutizado; demonstrar continência (Acolhedor); 
demonstrar interesse pela pessoa/ser humano; ouvir ativamente (saber ouvir); manter-se atualizado; contornar situações 
adversas; respeitar valores e crenças dos clientes; demonstrar capacidade de observação; demonstrar habilidade de ques-
tionar; amar a verdade; manter o setting analítico; demonstrar autonomia de pensamento; demonstrar espírito crítico; 
respeitar os limites do cliente e tomar decisões em situações de pressão.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ativi-
dades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: As possibilidades de perda devido a descuidos são mínimas.

CARGOS DO MAGISTÉRIO

CARGO: PROFESSOR MA.PA

ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Elaborar o seu plano de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientar, controlar, avaliar e registrar as ati-
vidades do processo ensino aprendizagem; Ministrar aulas, zelar pela aprendizagem dos alunos; Executar carga horária 
estabelecida dentro do calendário letivo aprovado pelo órgão competente; Participar da elaboração e execução do projeto 
político-pedagógico da escola; Elaborar e/ou selecionar materiais pedagógicos; Desenvolver atividades de recuperação 
da aprendizagem para os alunos que dela necessitarem; Participar de reuniões, grupos de estudo e outros eventos pro-
movidos pela escola; Participar de programas educacionais que objetivem promover a formação profissional continuada; 
Planejar, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento educacional dos alunos, proporcionando-lhes oportunidades 
de aprender; Responder pelo aproveitamento escolar de seus alunos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica 
da unidade escolar; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Freqüentar cursos planejados pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, destinados à sua formação, atualização ou aperfeiçoamento; Promover a saudável in-
teração na sala de aula, estimular o desenvolvimento de auto-imagem positiva, de autoconfiança, autonomia e respeito 
entre os alunos; Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na escola, garantindo a todos o direito à aprendi-
zagem; Participar e/ou empreender atividades extra-classe desenvolvidas na escola; Participar do processo de integração 
escola-comunidade; Propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica; Participar de discussões e decisões da 
escola mediante atuação conjunta com os demais integrantes da comunidade escolar através do Conselho de Classe e de 
Escola; Cultivar o desenvolvimento/formação de valores éticos; Zelar pela preservação do patrimônio escolar; Participar 
efetivamente do Conselho de Classe; Apresentar informações de avaliação do rendimento escolar de seus alunos; Identi-
ficar alunos de aproveitamento insuficiente, analisar suas causas e sugerir medidas para minimizar seus efeitos; Detectar 
casos de alunos que apresentam problemas específicos e proporcionar atendimento diferenciado; Executar todos os re-
gistros necessários à documentação escolar, mantendo-os atualizados; Respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela 
escola; Desempenhar outras funções afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Formação licenciatura de graduação plena em curso reconhecido pelo MEC, com di-
ploma registrado na forma da lei.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
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terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: regência de classe no âmbito da Educação Infantil 
(Creche e Pré-Escola) e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: PROFESSOR MA.PB

ATUAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

O professor “B” tem a seu cargo as atribuições indicadas para o professor “A”, destacando entre elas: Participar da elabo-
ração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis em atingir os fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino-aprendizagem; Desempenhar outras funções afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Licenciatura de graduação plena na área de atuação específica, em cursos reconheci-
dos pelo MEC. Admitem-se, ainda, profissionais com graduação correspondente às áreas de conhecimentos específicos do 
currículo, acrescida da complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem, 
demonstrar conhecimento, conteúdos, criatividade e dinamismo; controlar situações adversas e demonstrar a competên-
cia de trabalhar em equipe.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Exercício da regência de classe nas Séries Finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: PROFESSOR MA.PP

ATUAÇÃO: UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para planeja-
mento educacional, administração escolar, supervisão escolar, orientação educacional e inspeção escolar.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

São atribuições do professor em função de Magistério de natureza pedagógica a direção escolar, a administração, a ava-
liação, o planejamento, a pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a assistência técnica, o assessoramento em 
assuntos educacionais, chefia, coordenação, acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares 
na área de educação, compreendendo as seguintes especificações: I - no âmbito escolar: Coordenar a elaboração e a 
execução de proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo 
em vista atingir os seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover 
meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração de sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, 
em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensá-
veis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas 
e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagó-
gicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o financiamento das 
escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. Participar 
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do processo de avaliação escolar e recuperação de alunos, analisando coletivamente as causas do aproveitamento insatis-
fatório e propor medidas para superá-los; Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas competências profissio-
nais, assessorando pedagogicamente e estimulando o espírito de equipe; Coordenar a elaboração, de forma coletiva, de 
planos curriculares, e planos de curso, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem, coordenando e avaliando a 
sua execução. II - no âmbito da administração municipal: Inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar 
as atividades das unidades escolares de ensino, da rede pública municipal, seguindo as normas do Sistema Estadual de 
Ensino. diligenciar a execução de planos, programas , projetos e atividades educacionais, bem como acompanhar e con-
trolar sua execução, desenvolver estudos, diagnóstico qualitativos e quantitativos sobre a realidade de ensino e elaborar 
programas, planos e projetos de intervenção; propor alternativas à tomada de decisão em relação às necessidades e 
prioridades de educação; elaborar, avaliar e propor medidas e instrumentos de acompanhamento e controle da execução 
de planos, programas, projetos e atividades educacionais; prestar assistência técnica em assuntos pedagógicos; desem-
penhar assessoria em assuntos educacionais e outras atividades educacionais que lhe forem delegadas; responder pela 
gestão da educação. Incluindo o planejamento, acompanhamento, controle e avaliação dos diversos setores que integram 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educa-
cional, Inspeção e Administração Escolar, em curso reconhecido pelo MEC, nos termos da legislação vigente. 

EXPERIÊNCIA: ter experiência mínima de dois anos em atividades de ensino, adquirida em qualquer nível ou sistema de 
ensino público ou privado.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem. 
Demonstrar capacidade de tomar decisões, atitude empreendedora, de liderança, capacidade de administrar conflitos, 
comunicação oral e escrita.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Para atendimento às necessidades específicas, pode-
rão atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou nos Centros de Educação Infantil e Escolas do Ensino 
Fundamental, coordenando atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Elaborar, acompanhar e 
avaliar o plano, programas e projetos, voltados para o desenvolvimento do Sistema e/ou rede de ensino e de escola, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos, omissão ou negligência.

CARGOS DO SAAE

CARGO: AJUDANTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; abrir 
e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e descarregar ca-
minhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, 
bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e 
colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 
serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na construção de bueiros 
e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação 
de canteiros em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto 
com massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 
trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: CONTADOR

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, coisas, 
direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e 
outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a 
despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas 
internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua ver-
são final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fisca-
lizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, 
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; pre-
parar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, conforme definido na 
mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabelecidos pela Lei Complementar 
101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; 
orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar 
serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: QUÍMICO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, re-
agentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras. Produzir subs-
tâncias, desenvolver metodologias analíticas, interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de substâncias, 
supervisionar procedimentos químicos, coordenar atividades químicas laboratoriais e industriais.

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas: selecionar metodologias 
de análise, materiais e reagentes de análise e critérios de amostragem; coletar; acondicionar amostras para preserva-
ção; reduzir granulometria de amostras; homogenizar, quartear e dimensionar amostras; submeter amostras a processos 
químicos e físicos; medir parâmetros químicos e físico-químicos de amostras. B - Produzir substâncias: especificar 
matérias-primas; extrair, sintetizar, concentrar, purificar e secar substâncias; caracterizar substâncias e produtos; estabe-
lecer composição de produto final; assessorar em desenvolvimento de equipamentos; orientar processo de acondiciona-
mento de produtos; estabelecer prazo de validade de produtos. C - Desenvolver metodologias analíticas: pesquisar 
bibliografia; elaborar procedimentos analíticos; validar metodologias analíticas; estimar custo-benefício de metodologias; 
analíticas. D - Interpretar dados químicos: tratar dados; analisar resultados de ensaio; comparar resultados com pa-
râmetros analíticos e de referência; avaliar aplicabilidade de métodos; rastrear causas de alterações em resultados; emitir 
pareceres, laudos e relatórios técnicos. E - Monitorar impacto ambiental de substâncias: Mensurar geração de resí-
duos poluentes; identificar resíduos poluentes; mensurar grau de toxicidade de substâncias; descartar resíduos inertes; 
reciclar substâncias; tratar resíduos químicos, físicos, biológicos e radioativos; monitorar comportamento de substâncias 
em ambiente; monitorar confinamento de substâncias tóxicas e/ou radioativas; descrever ações preventivas e corretivas 
de impacto ambiental; fiscalizar descarte de resíduos poluentes. F - Supervisionar procedimentos químicos: Definir 
metodologia de processos; supervisionar recepção e identificação de amostras; verificar procedência e características de 
matéria-prima; verificar condições de uso de equipamentos; supervisionar calibração de equipamentos e execução de 
ensaios; examinar relatórios de produção; implementar ações preventivas e corretivas; referendar resultados. G - Coor-
denar atividades químicas laboratoriais e industriais: Especificar equipamentos e materiais necessários; controlar 
entrada e saída de materiais e equipamentos; inspecionar uso de equipamentos de segurança. H - Serviços gerais: utilizar 
recursos de Informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Química, registro no conselho de 
classe respectivo. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.
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EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Os candidatos classificados nas áreas profissionais específicas deverão desenvolver suas atividades descritas nas leis de 
sua criação, Leis Municipais nºs 543/01, 544/01, 585/02, 764/07, 820/09 e suas alterações e demais normas administra-
tivas (podendo ser acessadas nos sites: www.cmav.es.gov.br e www.pmav.es.gov.br), nos órgãos ou setores desta muni-
cipalidade, de acordo com a necessidade, lotação e horários determinados pela Administração.

ANEXO IV

REQUISIÇÃO PARA CONDIÇÃO ESPECIAL

Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento 

Eu _____________________________________________________________________________________________

Inscrição nº ________________, portador do documento de identificação nº _______________________ , expedido 
pelo ______________________________, candidato (a) ao cargo de _______________________________________
________ no Concurso Público do Município de _____________________________________ , venho requerer a V.Sa, 
condições especiais para realizar a prova conforme as informações prestadas a seguir:

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

São Domingos do Norte/ES - .......... de ............................................. de 2016.

Assinatura do Candidato
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ANEXO V

FORMULÁRIO PRÓPRIO PARA RECURSOS DE QUESTÕES OBJETIVAS E GABARITOS

 IMPORTANTE:

01) Para cada questão use uma folha de formulário.

02) Os questionamentos devem atender aos itens : 11.1.2 ; 11.1.2.1 ;11.1.2.1.1 

e 11.1.2.1.2.

03) Nas questões anuladas, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos candidatos.

Candidato:
Cargo: 
Inscrição: Número da questão: 

FUNDAMENTAÇÃO
Assinatura do Candidato

São Domingos do Norte: ............. de ..................................  de 2016.

ANEXO VI

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo

Identidade Nº

Cargo  Tel.:

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

Declaro que estou desempregado, não estou recebendo seguro desemprego, tenho consumo mensal de energia elétrica domiciliar 
não superior a 100 (cem) KWh, não estou exercendo qualquer atividade remunerada e minha renda familiar não é superior a 01 (um) 
salário mínimo.

São Domingos do Norte/ES : .............. de ................................. de 2016.

Assinatura do Candidato

ATENÇÃO

· Este requerimento não dispensa o candidato do envio da documentação por via postal AR.

· Qualquer inveracidade constatada nos documentos comprobatórios de isenção de

pagamento da taxa de inscrição será fato para o cancelamento da isenção/inscrição,

tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes.

· Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim

como a idoneidade dos documentos apresentados.

· A solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita, 

obrigatoriamente, no período de 21 a 24 de dezembro de 2015.

· Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de isenção entregues ou remetidos fora do

prazo estipulado.

· A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia 05 de janeiro de 2016 no

endereço eletrônico www.fest.org.br.
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ANEXO II

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

FUNDAMENTAL INCOMPLETO (Até 4ª série)

(Ajudante (SAAE), Trabalhador Braçal, Coveiro e Motorista) 

LÍNGUA PORTUGUESA

I- Interpretação de textos. II- Encontros vocálicos: ditongos, tritongos e hiato. III- Encontros consonantais: dígrafos. IV- 
Divisão silábica. V- Tonicidade. VI- Acentuação gráfica. VII- Ortografia.

MATEMÁTICA

I- Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; II- 
Expressões Numéricas; IV- Regras de Três Simples; V- Percentagens; VI- Unidades de Comprimento.

FUNDAMENTAL COMPLETO

(Zelador, Servente, Cuidador Social, Pedreiro, Auxiliar de Mecânica e Operador de Máquinas)

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Sinônimos 
e antônimos.

Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão 
de gênero, grau e número. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência.

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

MATEMÁTICA

Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação; - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; - Expressões Numéricas; - Regras de 
Três Simples; - Equações do 1º Grau e Problemas de 1º Grau; - Percentagens; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de 
Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa; - Geometria Plana: Perímetros; Áreas.

ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS

(Auxiliar de Serviços Odontológicos, Atendente, Berçarista, Almoxarife, Auxiliar de Secretaria Escolar, Auxi-
liar Administrativo, Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Assistente Administrativo, Agente Fiscal Am-
biental, Agente Fiscal de Saúde Sanitária, Técnico em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Técni-
co Agrícola, Técnico Ambiental, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Técnico em Edificações).

PORTUGUÊS

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Ortografia 
oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s).

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

MATEMÁTICA

- Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; 
Divisão; Potenciação; Radiciação; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de 
Massa; - Regra de Três (Simples e Composta); - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; - Funções do 1º Grau 
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e do 2º Grau; - Percentagens; - Geometria Plana: Perímetros; Áreas; Triângulos; Quadrados; Hexágonos - Geometria Es-
pacial: Noções de Figuras Espaciais; - Progressão Aritmética e Progressão Geométrica; - Equações Exponenciais; - Logarit-
mos; - Matrizes e Determinantes; - Trigonometria: Aplicações ;de Seno; Cosseno e Tangente; Juros Simples e Compostos

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(Mecânico, Auxiliar de Serviços Odontológicos, Atendente, Almoxarife, Auxiliar de Secretaria Escolar, Auxiliar 
Administrativo, Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Assistente Administrativo, Agente Fiscal Ambien-
tal, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

- Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.

- Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho,

trabalho com pastas e arquivos localização de arquivos e pastas, movimentar cópias de

arquivos, pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de

transferências.

TÉCNICO AGRÍCOLA (Específica)

Principais culturas, horticulturas e fruticulturas: práticas culturais; manejo e irrigação; sistema de produção; produtivi-
dade; controle de pragas e doenças; legislação pertinente a defensivos agrícolas; análise do solo, calagem e adubação. 
Bovinocultura: sanidade animal; manejo do rebanho leiteiro; principais doenças. Alimentos e alimentação: Características 
e formas de fornecimento da alimentação; concentrados protéicos, balanceamento e misturas de concentrados.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (Específica)

Software Básico: Definição, tipos de software, funções, características, instalação e solução de problemas. Configuração 
e utilização dos sistemas operacionais MS-Windows XP Profissional, MS-Windows, Server e Linux. 2. Aplicativos: Conhe-
cimentos na ferramenta Microsoft Office Professional (Word, Excel, Power Point e Access). Hardware: Fundamentos, con-
ceitos, características, identificação, funções e funcionamento dos componentes de um computador. Instalação, upgrade, 
manutenção e solução de problemas. Placa mãe, memória, processador, unidades de entrada e ou/ saída. Monitor de 
vídeo, mouse, impressoras jato de tinta, matricial e laser; Unidade de DVD-ROM, DVD-R/RW, CD-ROM E CD-R/RW. Unida-
de de disco flexível, flash-disk, pen drive, unidade de disco rígido HD, mouse, fax-modem, tecnologia e dispositivos USB, 
placa de rede, placa de vídeo, placa de fax-modem. Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática. 
Microcomputadores, impressoras, monitores e estabilizadores. Configuração de placas de rede em estação de trabalho 
(endereçamento IP estático e dinâmico). Instalação e configuração de impressoras local e em rede. Configuração de clien-
te de proxy em navegadores LTSP. Configuração de cliente. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Específica)

Fundamentos da enfermagem - técnicas básicas Enfermagem médico-cirúrgica Assistência de enfermagem em doenças 
transmissíveis Ações de vigilância epidemiológica e imunização Assistência de enfermagem em doenças crônicas dege-
nerativas: diabetes e hipertensão Atuação de enfermagem em centro cirúrgico e central de material Enfermagem mater-
no-infantil Atendimento de enfermagem à saúde da mulher Planejamento familiar Pré-natal, parto e puerpério Climatério 
prevenção do câncer cérvico - uterino Atendimento de enfermagem à saúde e adolescentes Cuidados com o recém-nasci-
do, aleitamento materno Crescimento e desenvolvimento Doenças mais freqüentes na infância Principais riscos de saúde 
na adolescência Enfermagem em urgência Primeiros socorros Assistência de enfermagem ao paciente na UTI Noções de 
administração Trabalho em equipe - COREN. Lei do exercício profissional Deontologia em enfermagem.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE (Específica)

CONTABILIDADE GERAL: Conceitos básicos – Patrimônio, débito, crédito. Método das Partidas Dobradas. Escrituração. 
Erros de escrituração e correção. Classificação das contas. Função e estrutura das contas. Provisões. Orçamentos. Levan-
tamento de balancetes. Encerramento de exercício. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Livros fiscais e comerciais. 
Componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Equação fundamental do patrimônio. Fatos contábeis e as 
respectivas variações patrimoniais. Contas: patrimoniais e de resultado. Conceito de despesas, receitas e resultado. O Ba-
lanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto e regime. Orçamento 
– conteúdo e forma da proposta orçamentária. Exercício financeiro. Créditos adicionais. Controle da execução orçamentá-
ria. Receita e despesas públicas: conceitos e estágios. Receita e despesa extra-orçamentária. Escrituração. Apuração do 
resultado financeiro e econômico. Inventário: objeto e classificação. Balancetes mensais de receita e despesa. Balanços. 
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Conceitos básicos: Análise horizontal e vertical das demonstrações con-
tábeis. Análise por quocientes. Análise da situação financeira. Análise da situação econômica. Análise da estrutura patri-
monial. Interpretação dos indicadores financeiros, econômicos e patrimoniais.
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TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (Específica)
Padronização do desenho e normas técnicas vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; Linhas Utili-
zadas no Desenho Técnico. Escalas. Projeto Arquitetônico - Convenções Gráficas (representação de materiais, elementos 
construtivos, equipamentos, mobiliário); normas técnicas vigentes; desenho de: Planta de Situação, Planta Baixa, Cortes, 
Fachadas, Planta de Cobertura; Desenho de Projeto de Reforma – convenções. Projeto e execução de instalações pre-
diais – Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás, Mecânicas, Ar Condicionado. Estruturas – Desenho de 
estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário técnico - Significado dos termos 
usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Materiais de construção. Inspeção de materiais de cons-
trução.Topografia. Orçamento de obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições 
de custos, cronograma físico-financeiro). Execução e fiscalização de obras. Noções de segurança do trabalho. Resolução 
CREA 262 de 28/07/1979.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ESPECÍFICA)
Campanha interna na prevenção de acidentes. Elaboração de relatórios. Técnicas de inspeções , NR-2 e NR-5. Programas 
rotineiros e específicos de inspeções. Análise e parecer dos equipamentos de proteção, textos e ensaios (C.A). Certificados 
de aprovação. Técnicas de ensino. Análise de causas e efeitos, árvore de falhas. Análise de riscos para elaboração de nor-
mas e procedimentos. Desenho técnico e sistemas de comunicação. Sistemas de comunicação verbal e visual das normas 
e procedimentos. Sistemas de inspeções rotineiras de equipamentos. Estatística aplicada a acidentes de trabalho com 
análise de causas e tendências quantitativas. Programas de urgências. Sistemas de assessoria às CIPAS, NR-%. Análise 
preliminar de riscos.

PROFESSOR – Ma.PA 

PORTUGUES – Professor Ma.PA
–Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Ortografia 
oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação Obs. 
Nas questões de Língua Portuguesa serão cobrados as regras da nova ortografia. 

MATEMÁTICA – Professor Ma.PA
- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - Expressões Numéricas - Regra de Três 
Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: 
Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO – (Conhecimentos Pedagógicos) - Professor Ma.PA
1- Fundamentos Filosóficos e Psicológicos: Teorias do desenvolvimento humano; Teorias da aprendizagem; Tendências pe-
dagógicas; Fundamentos históricos, filosóficos, sociais e políticos da educação; 2 -Legislação: Princípios e fins da Educação 
Nacional; Financiamento da Educação Básica (FUNDEB); Organização da Educação Nacional (LDB); Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 3- Didática: Conceito, evolução histórica, importância, objeto de estudo; Processos de Ensino; Objetivos 
e Conteúdos de Ensino; Planejamento, plano, projeto (concepções, características, finalidades componentes e etapas para 
elaboração). 4 -Avaliação: Concepção; Abrangência; Formas. Instrumentos; 5 - Conteúdos específicos: PCNs de 1ª à 4ª 
série; Inclusão escolar; dificuldade de aprendizagem; Atendimento às Necessidades Educacionais Especiais; Educação de 
Jovens e Adultos.

Professor Ma.PB - LINGUA PORTUGUESA (Específico)

Conhecimentos Específicos - Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Re-
escritura de texto, respeitando o padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação 
e elementos estruturais. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos 
de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e 
passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos 
e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Figuras de linguagem. Níveis de linguagem: Coloquial; Culto. Obs.: 
a interrelação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação B) Lite-
ratura Brasileira - Barroco, Arcadismo, Romantismo: poesia e prosa, Realismo-Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, 
Modernismo, Pós- Modernismo, Produção contemporânea. Obs.: Em literatura serão explorados os seguintes aspectos: 
Características das Escolas, importância no contexto histórico e Principais autores (características) e obras. 

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.
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PORTUGUÊS 

(Professor Ma.PP e Ma.PB: Artes, Inglês, Educação Física, Matemática, Geografia, História e Ciências): 

1). Acentuação gráfica. 2). Ortografia Oficial. 3). Concordância Verbal. 4). Concordância Nominal. 5). Regência Verbal. 6). 
Regência Nominal. 7). Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8). Reescritura de textos. 9). Estru-
turação frasal. 10). Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de 
texto(s). Obs. Nas questões de Língua Portuguesa, serão cobrados as regras da nova ortografia.

Professor Ma.PB - MATEMÁTICA (Específico)

- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - Expressões Numéricas - Regra de Três 
Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: 
Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas.

Professor Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA (Específico)

A Educação Física no currículo escolar; Abordagens didático-metodológicas no ensino da Educação Física; O processo de 
ensino-aprendizagem em Educação Física; Parâmetros Curriculares Nacionais.

Professor Ma.PB - ARTES (Específico)

Tipos de desenho: memorização; observação; criativo (dirigido/livre) por montagem e decalque; molde vazado. Técni-
ca de Sombreamento: sombra própria; sombra projetada; relação fundo-imagem. Estudos das cores: cores (primá-
rias, secundárias e neutras); monocromia; policromia. Ilustração de texto: estilização; caricatura; monograma; rafe, 
leiaute e arte-final. Logotipos: composição visual; painel decorativo; outdoor em cartaz; projeção ortogonal; cortes de 
formas tridimensionais, cores com lápis de cor, cores com caneta hidrográfica, instrumentos auxiliares de desenho, cópias 
de desenho, técnica de mosaico, técnica de vitral, técnica mista, tecelagem.

Professor Ma.PB - INGLÊS (Específico)

I – TEXTO: COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO; I – GRAMÁTICA: verb to be / verb there to be; present continuous tense; 
simple present tense; possessive adjectives; regular and irregular verbs/simple past tense; to stop (followed by generic 
or nfinitive); possessive pronouns; past continuous tense; personal pronouns; simple future tense; between and among; 
to be going to – future; to be going to - past; plural of nouns; the indefinitive article; numbers; dates; to do and to make; 
present perfect tense; to lie to lay; reflexive pronouns; much, many, little, few; modal verbs; the comparative degree; 
the superlative degree; irregular comparison; imperative; simple conditional; conditional perfect; conditionals; to and 
enough; prepositions; gerund and infinitive; articles; whether and if;questions tags; some, any, no and compounds; the 
passive voice; verbs with two objets; adverbs of wanner; relative pronouns; direct and reported speech; reported speech; 
additions to remarks; question words; present perfect continuous; linking words; time lauses.

Professor Ma.PB CIÊNCIAS (Específico)

01 – Método científico - Teste controlado e etapas do método. 02 – Características gerais dos seres vivos - Composi-
ção química complexa e organizada; nutrição; crescimento; metabolismo; irritabilidade; reprodução; hereditariedade; nu-
trição e evolução. 03 – Composição química da célula - Compostos inorgânicos (água e sais minerais); importância da 
água e dos sais minerais para os seres vivos - Compostos orgânicos (carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas 
e ácidos nucléicos); conceito, estrutura, nomenclatura, importância e ocorrência dos compostos orgânicos. 04 – Históri-
co da citologia - Robert Hooke; teoria celular; complemento da teoria celular; teoria protoplasmática de Hertwig; lei de 
Driesch; lei de Spencer; classificação de Bizózzero para as células (lábeis, estáveis e permanentes); método de estudo da 
célula (microscópio óptico e eletrônico). 05 – Morfologia e fisiologia celular – Célula eucarionte e procarionte (princi-
pais diferenças e semelhanças); célula animal e célula vegetal (semelhanças e diferenças). 06 – Estudo da plasmalema 
- Sinônimos; estrutura ao MO e ao ME; composição química; especializações; tipos de transporte através da membrana 
celular (transporte ativo e passivo, difusão simples, difusão facilitada e osmose). 07 – Estudo do citoplasma de célula 
eucarionte - Aspectos físico-químicos; tixotropismo; sinônimos de protoplasma; comparação entre o citoplasma figurado 
(diferenciado) e o citoplasma fundamental; organelas citoplasmáticas (observação, estrutura e funções); citoesqueleto 
(estrutura e função); respiração celular (etapas, locais de ocorrência e rendimento energético); fermentação alcoólica e 
láctica; fotossíntese (etapas, locais de ocorrência, principais substratos e produtos. 08 – núcleo interfásico - Desco-
berta do núcleo (Robert Brown); forma; volume; distribuição; localização; quantidade de núcleos por célula; funções e 
componentes do núcleo interfásico. Cromatina sexual ou corpúsculo de Baar; cromossomos politênicos. 09 – Divisão 
celular - Importância e tipos de divisão (mitose e meiose); período interfásico e tempo de divisão. 10 – Histologia ani-
mal - Tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso (morfologia, classificação, distribuição, importância e fisiologia). 
11 – Histologia vegetal – Tecidos embrionários (meristemas); tecidos de revestimento; tecidos de sustentação; tecidos 
de condução; morfologia e fisiologia. 12 – Classificação dos seres vivos – Regra internacional para a nomenclatura de 
espécie e gênero; estudo dos cinco reinos (monera, protista, fungi,methaphyta e methazoa); estudo dos vírus e doenças 
associadas a vírus, bactérias e protozoários. 13 – Anatomia e fisiologia animal comparadas - Nutrição e sistema di-
gestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema muscular, sistema nervoso e sistema endócrino (ênfase para 
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peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). 14 – Reprodução em invertebrados e vertebrados - Reprodução asse-
xuada e sexuada; tipos e diferenciações e classificações; gametogênese (espermatogênese e ovulogênese); fecundação, 
segmentação; mórula; blástula e gástrula; formação dos folhetos embrionários e diferenciação celular; gêmeos idênticos 
e fraternos; partenogênese; hermafroditismo. 15 – Sistema reprodutivo humano (masculino e feminino) - Anatomia 
e fisiologia . 16 – Genética - Primeira e segunda leis de Mendel; test-cross; ausência de dominância; genes letais e pleio-
tropia; questões com heredogramas; gene e ambiente (norma de reação); regras básicas de probabilidade na aplicação 
em soluções de problemas; polialelia (alelos múltiplos) e herança dos grupos sanguíneos (sistema ABO, MN e fator Rh); 
interação gênica (genes complementares, epistasia ou criptomeria e herança quantitativa). 17 – Ecologia - Conceitos bá-
sicos ( população, comunidade ecossistema e biosfera); tipos de populações e comunidades; cadeias e teias alimentares; 
relações ecológicas entre os seres vivos e com o meio ambiente (protocooperação, amensalismo, esclavagismo, inquilinis-
mo, parasitismo, canibalismo... etc); ação humana nos ecossistemas (exploração, conseqüências negativas e proteção aos 
ecossistemas); formação e renovação do ecossistema; ecossistema mangue (características geofísicas, espécies animais e 
plantas); os grandes biomas brasileiros (características básicas); temas atuais (aquecimento global; efeito estufa; chuva 
ácida e camada de ozônio). 18 – Evolução - Teorias evolucionistas (Lamarck, Darwin); neodarwinismo e teoria sintéti-
ca da evolução; irradiação adaptativa; especiação; órgãos análogos e homólogos . 19 - Noções de química - Átomos; 
moléculas; substâncias puras simples e compostas; conceito de elemento químico e alotropia (variedades alotrópicas); 
misturas e tipos de misturas; fase de uma mistura heterogênea; mistura eutética e azeotrópica; principais processos me-
cânicos e físicos de separação dos componentes de uma mistura; transformações da matéria (fenômenos físicos, químicos 
e biológicos; diferenças entre eles); mudanças de estado físico da matéria; evolução dos modelos atômicos; átomos isóto-
pos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos; classificação periódica moderna dos elementos; principais famílias; configuração 
eletrônica; propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos . 20 – Noções de Física – Mecânica (movi-
mento dos corpos; referencial; mudança de posição; deslocamento); velocidade escalar média no movimento retilíneo e 
uniforme; movimento retilíneo uniformemente variado (aceleração e equação horária); queda livre dos corpos; energia 
mecânica (energia cinética e potencial); aplicações.

Professor Ma.PB - HISTÓRIA (Específico)

2) Período Colonial: Portugal no contexto da expansão marítimo comercial européia – Colônia

Portuguesa; colônia portuguesa; consolidação colonial portuguesa. Apogeu e crise do sistema colonial brasileiro. 2) Perío-
do Imperial: O Primeiro Reinado - Período Regencial. - Segundo Reinado. 3) Período Republicano - A República da Espada 
- A República Oligárquica - A revolução de 1930 - A Era Vargas - O Regime Liberal Populista - A Ditadura Militar - A Nova 
República 4) Características gerais da história do Município 5) Características gerais do Brasil atual.

Professor Ma.PP - Conhecimentos Pedagógicos (Específico)

Desenvolvimento humano e aprendizagem: processos de desenvolvimento e aprendizagem; teorias da aprendizagem. 
Educação Inclusiva. Educação e Multiculturalismo. Didática e Prática de Ensino. Métodos e Técnicas de Ensino. História da 
Educação Brasileira Tendências Pedagógicas. Teorias do Currículo. Planejamento e Projeto Político-pedagógico. Plano de 
Ensino e Plano de Aula. A Escola como sistema e a divisão de trabalho. Estrutura e Organização da Educação Básica no 
Brasil: aspectos legais e Organizacionais. Gestão e Organização Pedagógica e Curricular da Escola. Atividades de Direção, 
Supervisão Escolar, Inspeção e Orientação Educacional. Avaliação Escolar e Institucional. Parâmetros Curriculares Nacio-
nais e Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Financiamento da Educação: Fundeb. Educação de 
Jovens e Adultos. Lei Nº. 9.394/96 (LDB) e Constituição Federal Constituição Federal (Capítulo III, Seção I: Da Educação) 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Obs. A prova terá enfoque maior conforme a área de atuação do cargo.

NÍVEL SUPERIOR

PORTUGUÊS 

(Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle Interno, 
Biólogo, Cirurgião Dentista, Contador, Contador (SAAE) , Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, 
Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral (24 h), Médico Veterinário, Nutricio-
nista, Psicólogo e Químico (SAAE).

1) Acentuação gráfica. 2) Ortografia Oficial. 3) Concordância Verbal. 4) Concordância Nominal. 5) Regência Verbal. 6) Re-
gência Nominal. 7) Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8) Reescritura de textos. 9) Estruturação 
frasal. 10) Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s).

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(Arquiteto e Urbanista, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle Interno, Biólogo, Contador, 
Contador (SAAE) , Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, e Químico (SAAE)).
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- Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.

- Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho,

trabalho com pastas e arquivos localização de arquivos e pastas, movimentar cópias de

arquivos, pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de

transferências.

ASSISTENTE SOCIAL (Específico)

O Serviço Social e interdisciplinaridade; Legislação; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei de Criação dos Conse-
lhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e Educação Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 
O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais; O papel do assistente social; A prática do Serviço Social: referência 
teórica-prática; Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com comuni-
dades; Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar; 
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS- SUAS(sistema único da assistência social) e o Código de ética do As-
sistente social; Planejamento Social; Ética Profissional; Administração e Supervisão em Serviço Social. Desenvolvimento 
de comunidade: a ação do serviço social junto com às comunidades: perspectivas de organização e capacitação social. A 
questão da relação teoria-prática no Serviço Social. As práticas e estratégias da ação profissional do Serviço Social; Servi-
ço Social na Educação: O papel do Serviço Social na Organização Escolar. A assistência enquanto espaço de planejamento 
social. Os Valores Universais da Profissão e seus Aspectos Éticos e Normativos.

PROCURADOR (Específico)

DIREITO ADMINISTRATIVO 1. Conceito, objeto e fontes do direito administrativo; 2. Princípios direito administrativos; 
3.Organização administrativa; 4. Atos administrativos; 5. Serviços Públicos; 6. poder de polícia; 7. Intervenção do Esta-
do na propriedade; 8. Servidores Públicos; 9. Contratos Administrativos; 10. Licitações; 11. Controle da Administração 
Pública; 12. Responsabilidade Civil do Estado e da administração; 13. Bens públicos. 14. Atuação do estado no domínio 
econômico; 15. Prescrição e decadência. DIREITO CONSTITUCIONAL 1. Constituição: conceito; origem; conteúdo; es-
trutura e classificação; supremacia da Constituição; princípios constitucionais; interpretação das normas constitucionais; 
eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais; histórico das Constituições brasileiras. 2. Princípios Fundamentais 
da Constituição Brasileira; 3. Dos direitos e garantias Fundamentais; 4. Controle de Constitucionalidade; 5. Da organi-
zação do Estado; 6. Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas; 7. Normas constitucionais e inconstitucionais; 
emenda; reforma e revisão constitucional. 8. Organização dos Poderes; 9. Da tributação e do orçamento; 10. Da ordem 
econômica e financeira; Da ordem social; DIREITO CIVIL 1. Conflito das Leis no Tempo e no Espaço; 2. Hierarquia, Vi-
gência, Revogação e Interpretação das Leis; 3. Pessoas: pessoa natural e pessoa jurídica - personalidade e capacidade. 
4. Bens: classificação. 5 .Dos fatos Jurídicos . 6.Do direito das obrigações. 7. Contratos em geral; Das várias espécies de 
contrato. 8. Responsabilidade civil. PROCESSO CIVIL. 1.Direito e processo; princípios gerais do Direito Processual Civil; 
natureza e objeto da lei processual; fontes, eficácia e interpretação do direito processual. 2. Da jurisdição e da ação. 3. 
Das partes e dos procuradores. 4. Atos processuais; 5. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da justiça. 6. Da formação, 
da suspensão e da extinção do processo; 7. Do processo e do procedimento 8. Do procedimento ordinário 9. Do processo 
nos tribunais;10. Recursos; 11. Do processo de execução: 12. Do processo cautelar; 13. Procedimentos Especiais; 14. 
Prerrogativas da Fazenda Pública. LEIS ESPECIAIS 1.Crimes contra a Ordem Tributária e Ordem Econômica. 2. Crimes 
previstos na Lei de licitação; 3. Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992). DI-
REITO TRIBUTÁRIO 1.Tributo: conceito e espécies. 2.Competência Tributária; 3.Limitações Constitucionais ao Poder de 
Tributar: princípios e imunidades; 4.Legislação Tributária; 5.Obrigação Tributária .6.Responsabilidade Tributária; 7.Crédito 
Tributário .8.Garantias e privilégios do Crédito Tributário.9.Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões 
negativas .DIREITO DO TRABALHO/ DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO (CLT).1. Princípios do Direito do tra-
balho e do processo do trabalho; 2. Normas gerais e especiais de tutela de trabalho; 3. Relação de emprego; 4. Contrato 
de Trabalho; 5. . Remuneração e Salário; 7. Aviso prévio, estabilidade, FGTS, férias, jornada de trabalho; 7. Segurança 
de medicina do trabalho; 8. Legislação especial (CLT): advogado, professor, trabalhadores da saúde, trabalho da mulher, 
greve, vale transporte; 9 . A Administração Pública e o Direito do Trabalho; 10. Organização da Justiça do Trabalho; 11. 
Processo Judiciário do trabalho; 12. Dissídios Individuais; 13. Atos processuais em geral; prescrição; interrupção e sus-
pensão da prescrição; dano moral. 14. Nulidades; 15. Audiência; 16. Comissão de Conciliação Trabalhista; 17. Ações 
especiais; 18. Sentença; 19. Recursos no Processo do Trabalho; 20. Execução; 21. Comissão de Conciliação Trabalhista.

NUTRICIONISTA (Específico)

Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento; nutrientes: 
definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. Nutrição do Ciclo Vi-
tal: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-nascido de baixo peso; nutrição na 
infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. Técnica Dietética: Alimentos: conceitos, coleção, preparo, aqui-
sição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-químicas dos alimentos preparados; planejamento, 
produção e distribuição de refeições; avaliação. Administração de Serviços de Alimentação: estrutura administrativa dos 
serviços; recursos humanos; áreas físicas: preparo, distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; 
direção dos serviços: comando e supervisão do pessoal- seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrati-
vo, sanitário, econômico e financeiro; ética profissional. Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual 
e familiar; avaliação da dieta de grupos em período de risco: métodos qualitativo e semi-quantitativo; avaliação do estado 
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nutricional de comunidade: métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e graus de desnutrição; 
avaliação de consumos e hábitos alimentares. Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos sócio-econômico-
-culturais; antropologia social e conduta alimentar; programa de educação nutricional de trabalhadores e seus familiares. 
Dietoterapia: modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de alimentação; cuidados 
nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado nu-
tricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: trauma-
tismo, sépse, queimaduras e cirurgia; métodos de suporte nutricional; cuidado nutricional congestiva, na doença renal, 
na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância alimentar, no distúrbio metabólico, na hipertensão. Higiene e 
Segurança no Trabalho: evolução, história, conceituação e legislação de interesse do nutricionista; normas legais e técni-
co-operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos órgãos 
municipais. Ética Profissional. Planejamento, execução e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância 
alimentar e nutricional e de educação nutricional; Atuação do nutricionista em programas sociais. 

PSICÓLOGO (Específico)

Conceitos e atuação do psicólogo; A ética do psicólogo; Teorias da Personalidade e Teorias Psicoterápicas; Abordagens: 
Centrada na Pessoa, Corporal, Psicanalítica, Existencialista, Analítica, Gestáltica, Cognitivo-comportamental, Psicodramá-
tica e Psicossomática. Teorias Psicogenéticas e do Desenvolvimento; Desenvolvimento infantil; Sexualidade infantil; Iden-
tidade e Subjetividade; Motivação e a aprendizagem; Construção do conhecimento e deficiência; A Instituição Escolar; 
Ensino e aprendizagem; Educação Especial; Infância e juventude; O trabalho em equipe multiprofissional; Transformações 
dos conceitos e metodologias das deficiências; As relações familiares; Psicoterapia individual; Teorias e Psicoterapia de 
grupo; Ludoterapia; Psicologia do Idoso; Psicoterapia familiar; Psicodiagnóstico: testes, diagnósticos e laudos; Psicopa-
tologia; Noções de Psicofarmacologia; Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações 
sintomáticas; Sistema único de saúde – SUS: suas regras, princípios e organização; Abordagens terapêuticas e prevenção 
primária em saúde; Elaboração de Projetos; Teorias, métodos e práticas de pesquisa; A psicologia nas diversas modali-
dades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas sociais e programas comunitários: métodos, 
objetivos, indicações e limitações. 

ENGENHEIRO CIVIL (Específico)

Elementos de Construção Civil; Construção de edifícios; Estatística; Estruturas metálicas e especiais; Alvenaria; Telhados; 
Construção geral e pesada; Administração de obras; Saneamento; Planejamento de transportes; Engenharia econômica; 
Urbanismo, ecologia e meio ambiente; Topografia; Cálculo diferencial e integral; Mecânica dos fluidos; Estradas e vias 
urbanas; Transporte; Mecânica dos solos; Instalação de obras; Pavimentação; Fundações; Pontes; Concreto Armado 
(NBR 6118 : 2003); Concreto Protendido; Teoria das estruturas; Resistência dos materiais; Construção Civil; Materiais de 
Construção; Estruturas de Madeira; Eletrotécnica; Instalações Elétricas; Hidráulica; Hidrologia; Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias; Esgoto e Sistema de Abastecimento; Código de Ética Profissional.

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (Específico)

O Controle na Administração Pública. Conceitos relativos aos Sistemas de Controle Interno. Sistema de Controle Interno 
Municipal: importância, responsabilidade e fundamentação legal. Implantação do Sistema de Controle Interno: criação e 
atribuições. Estruturação do Sistema de Controle Interno. Formas de atuação do Controle Interno. Atuação do controle 
interno. O Controle Interno e a Controladoria Geral da União - CGU. Principais Irregularidades Identificadas na Execução 
de Programas de Governo. Planejamento das Ações do Controle Interno Municipal. Identificação dos Recursos Federais 
Transferidos para o Município. O Controle Interno e a Controladoria Geral do Estado - CONTROL. O Controle Interno e o 
Tribunal de Contas da União. O Sistema de Controle Governamental: visão geral. Controle Externo na Constituição de 
1988 e a Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/92). O Controle Interno dos Municípios e o TCU: recursos federais transferidos a 
municípios. A Tomada de Contas Especial: conceito, aspectos preventivos, providências saneadoras e julgamento. Análise 
de Processos de Execução da Despesa Pública Orçamentária: abordagem, teórico-prática acerca do modo de averiguação 
por parte do controle interno municipal. Ética Profissional.

MÉDICO VETERINÁRIO (Específico)

Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na produção de ali-
mentos; Doenças infecto-contagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária; Farmacologia e 
terapêutica médico-veterinária; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Legislações sanitárias (fe-
deral e estadual); Microbiologia e imunologia; Nutrição animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-vete-
rinária; Reprodução e fisiologia da reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses; Zootecnica; Específico: Ações de vigilância 
em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental), Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicação e infecções); 
Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica; 
Medidas de controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação do SUS.
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ENGENHEIRO AMBIENTAL (Específico)

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança aplicaveis ao cargo em específico. NOÇÕES 
DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. LEGISLAÇÃO 
REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 1 - Avaliação de impactos ambientais. 2 - Bioindicadores de qualida-
de ambiental. 3 - Biossólidos na agricultura. 4 - Ecoeficiência. 5 - Economia ambiental. 6 - Gestão de recursos hídricos. 
7 - Hidrogeologia. 8 - Legislação ambiental. 9 - Perícia ambiental. 10 - Planejamento ambiental. 11 - Sistemas de gestão 
ambiental. 12 - Sistemas de tratamento de água e esgoto

BIÓLOGO (Específico)

- Método científico e etapas. - Bioquímica celular. - Citologia. - Descoberta da célula; teoria celular; complemento da teoria 
celular; lei de Spencer; experiência de Driesch; classificação de bizózero. - Método de estudo ao M.O. e M.E. e coran-
tes mais usados. - Estudo da membrana celular destacando sua estrutura ao M.E. e as propostas de Dawson e Danielli; 
Singer e Nicholson; especializações da membrana e tipos de transporte através da membrana -Estudo do citoplasma 
fundamental e diferenciado. -- Respiração celular e suas principais etapas com rendimento energético. - Fotossíntese. - 
Síntese protéica e código genético- Estudo do núcleo. - Descoberta do núcleo, forma, número e distribuição. - Estrutura 
da carioteca e composição química. - Nucleoplasma e sua composição, nucléolo e sua importância. - Cromatina no núcleo 
interfásico e em divisão - Divisão celular. - Importância e tipos de divisão, mitose e meiose. - Tipos de mitose e tipos de 
meiose - Histologia animal - Diversidade da vida. - Classificação dos seres vivos; nomenclatura oficial de gêneros e espé-
cies (regras) - Estudo dos cinco reinos. - Reino monera, protista, fungi, methaphyta e metazona. - Aspectos anatômicos, 
funcionais e reprodutivos. - Ciclos biológicos -Vírus. - Descoberta; aspectos morfológicos e microscópicos. -. Composição 
química, estrutura e reprodução. - Doenças causadas por vírus Anatomia e fisiologia animal comparadas. - Sistema ner-
voso. - Central e periférico; coordenação nervosa; tipos de neurônios; fisiologia do impulso nervoso, potencial de ação, 
despolarização e repolarização; impulso saltatório nas fibras mielínicas; arco-reflexo e ato reflexo. PREFEITURA DO MUNI-
CIPIO DE ITARANA Tel: (27) 3720-4900 - fax (27) 3720-4908 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO www.itarana.es.gov.br Rua 
Elias Estevão Colnago., nº. 65.– Centro – (ES) – CEP 29620-000 43 - Reprodução. - Reprodução assexuada e sexuada 
em vertebrados e invertebrados. -. Reprodução humana. - Métodos contraceptivos. Morfologia vegetal. - Fisiologia vege-
tal. - Ecologia. - Habitat e nicho ecológico; cadeias e teias alimentares; fluxo de matéria e energia. - Relações entre os 
seres vivos; sociedade; colônias; mutualismo; protocooperação; comensalismo; canibalismo; competições interespecífica 
e intra-específica; amensalismo; predatismo e parasitismo. - Ecossistemas com fatores abióticos e bióticos; sucessão eco-
lógica primária e secundária; comunidade climaz. - Biomas brasileiros e distribuição geográfica dos animais - Taxonomia: 
caracterização geral dos cinco reinos e de seus grupos - Vírus: características gerais e doenças virais - Botânica: diversi-
dade e reprodução; sistemática e fisiologia vegetal – Zoologia: diversidade e reprodução, sistemática e fisiologia animal 
Ecologia: ecossistemas, biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo; dinâmica de populações e ciclos biogeoquímicos Po-
luição e seus efeitos: tipos de poluição, bioindicadores de poluição, fluxo de energia; relações ecológicas e eutrofização. 
Sucessão ecológica, fatores bióticos e abióticos. Biomas brasileiros - Verminoses, protozooses e bacterioses – Genética: 
leis da genética, genética de melhoramentos, trangênicos; clonagem, genoma humano, geneterapia humana - Evolução: 
fatores evolutivos e teorias evolucionistas - Biologia celular e bioquímica: proteínas, ácidos nucléicos, replicação, trans-
crição, tradução e código genético - Anatomia e fisiologia humanas - DSTs: doenças sexualmente transmissíveis - Saúde 
pública, lixo, ambiente, sociedade e educação - Biocorrosão, biofilmes e microbiologia do petróleo - Laudos, pareceres e 
relatórios - Perícias e avaliações.

CONTADOR e CONTADOR (SAAE) - (Específico)

01. Contabilidade Geral: Conceito, princípios fundamentais. Patrimônio: Formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimô-
nio Líquido. Escrituração: Plano de Contas e Lançamentos Contábeis - Receitas, Despesas. Depreciação, Amortização e 
Exaustão. Variações Monetárias Ativas e Passivas. 02. Contabilidade de Custos: Conceitos, Classificação dos custos. 03. 
Contabilidade e Orçamento Público: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público: Orçamento Anual, 
Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pú-
blica: Conceito, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação por Categoria Econômica. Estágios da Receita. 
Divida Ativa. Despesa Pública: Conceito - Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a 
Pagar ou Dívida Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Siste-
mas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Dívida Ativa. Dívida Pública. Variações Patrimoniais. Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Bens Públicos: conceito, classificações 
e inventário. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) : Conceito, objetivos, formas 
de acesso, modalidade de uso, abrangência, principais documentos de entradas de dados, eventos, tabela de eventos. 
04. Responsabilidade Fiscal : Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre o Plano Pluri Anual - PPA e a Lei de 
Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; Transferên-
cias Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; Gestão Patrimonial; 
Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. Licita-
ção e Contratos Administrativos.
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CIRURGIÃO DENTISTA (Específico)

Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação, Principais problemas de saúde bucal em saúde pública, 
Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s, etc), Epidemiologia das doen-
ças periodontais, o índice CPITN e suas aplicações; Epidemiologia do câncer bucal, sistemas de prevenção em saúde bucal 
coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal coletiva: situação atual no Brasil, 
legislação e atribuições (CD, THD, ACD); Planejamento e avaliação: indicadores para avaliação da clínica odontológica; 
Odontologia preventiva: cariologia e risco de cárie; Cárie da primeira infância; Diagnóstico e tratamento de perdas mine-
rais e de lesões iniciais de cárie dentária; Adequação do meio bucal; Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais; 
Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios, controles; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica, métodos 
de aplicação, potencial de redução na incidência de cárie, toxidade, amamentação natural x artificial ou mista, influências 
no desenvolvimento do sistema estomatognático, más-oclusões e hábitos perniciosos; Materiais restauradores com libera-
ção do flúor; Clínica odontológica: exame da cavidade bucal, anamnese, exame clínico, exame complementar; Semiologia 
e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais; Diagnóstico e tratamento da cárie dentária; Diagnóstico e tratamento 
das doenças periodontais; Plano de tratamento; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de 
materiais infectantes; Anestesiologia: mecanismos de ação, técnicas e precauções; Procedimentos básicos de dentística 
operatória e restauradora: preparos cavitários; Proteção do complexo dentino-pulpar; Materiais odontológicos (forradores 
e restauradores); Cirurgia oral menor; Urgências odontológicas; Terapêutica e farmacologia odontológica aplicada à clíni-
ca; Prótese dental.

FISIOTERAPEUTA (Específico)

Legislação específica que regulamenta a profissão; Código de Ética; Forma de organização das entidades de classe; No-
ções de Anatomia Humana incluindo órgãos e sistemas; Análise cinesiológica dos movimentos; Provas de função muscu-
lar; Goniometria; Noções de física – alavancas e polias; Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança; Uso de técnicas de 
enfaixamento; Fisiologia da contração muscular; Administração aplicada; eletrodiagnóstico e eletroterapia; Termoterapia; 
Actinoterapia; Mecanoterapia; Massoterapia; Tração e manipulação vertebral; Cinesioterapia; Postura Corporal; Marcha; 
Patologias; avaliação, prevenção e incapacidade, prescrição e tratamento fisioterápico em: doenças do aparelho locomo-
tor; portadores de paralisia cerebral; doenças neurológicas; doenças do aparelho cardiovascular; doenças do aparelho 
respiratório, em geriatria, em hanseníase; SUS: Legislação.

FARMACÊUTICO (Específico)

1-Assistência farmacêutica na atenção básica. 2- Política Nacional de Medicamentos. 3- Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica. 4- Financiamento da assistência farmacêutica. 5- Ciclo da assistência farmacêutica. 6- Farmacovigilância. 
7- Boas práticas em farmácia. 8- Atenção farmacêutica. 9- Intervenção farmacêutica na otimização da farmacoterapia. 
10- Ética Farmacêutica. 11- Tratamento das doenças dos programas do Ministério da Saúde: hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, asma, saúde mental, tuberculose, hanseníase.Farmacocinética: Absorção, Distribuição, Biotransformação e eli-
minação, Regimes posológicos. Farmadinamica: Locais de ação, relação concentração e resposta, estratégias de aplicação 
de drogas e terapia genética.Drogas que atuam no SNC, Cardiovascular, sistema endócrino e quioterápico. 

ENFERMEIRO (Específico)

Fundamentos de enfermagem; Farmacologia; Técnicas básicas de enfermagem; Enfermagem médicocirúrgica; Enferma-
gem de clínica médica; Enfermagem em centro cirúrgico; Enfermagem de emergência; Enfermagem materno-infantil; 
Ginecologia, obstetrícia e planejamento familiar; Pediatria; Planejamento de assistência na enfermagem; Sistematização 
de assistência na enfermagem; Enfermagem em saúde pública: planejamento e administração; Nível de prevenção de 
doenças; Epidemiologia geral; Processo saúde e doença; Vigilância epidemiológica e sanitária; Estatísticas vitais e indi-
cadores de saúde; Saneamento básico e meio ambiente; Imunizações; Programas de saúde; Atendimento domiciliar; 
Educação sanitária; Testes imunodiagnósticos e auxiliadores de diagnósticos; Consultas de enfermagem; Medidas gerais 
para o controle de infecção hospitalar; Princípios da administração e processo administrativo (planejamento, organização, 
direção, coordenação, supervisão e avaliação.

MÉDICO CLÍNICO GERAL (Específico)

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquê-
mica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: asma brônquica 
e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar inters-
ticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática 
crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; Doenças 
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glându-
las supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, 
colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames comple-
mentares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clinicas.
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ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA PREFEITURA

CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICA

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar nas tarefas de manutenção dos diversos tipos de máquinas e veículos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: auxiliar na montagem, manutenção e reparos de carrocerias, sistemas de suspensão, 
freios, hidráulicos, motores e outras partes mecânicas de veículos e máquinas; auxiliar na montagem, manutenção de 
motores térmicos de explosão, diesel ou gasolina/álcool, bombas hidráulicas ou de motores de veículos e máquinas; au-
xiliar na montagem, manutenção e reparos de máquinas operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos 
mecânicos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. Realizar 
transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho. Realizar a limpeza, conservação e guarda das peças 
e de ferramentas e equipamentos utilizados. Auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas 
e motores em geral. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente orga-
nizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
FORMAÇÃO: Instrução formal mínima: Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; manter-se atualizado dentro da carreira; controlar o estresse; saber 
comunicar-se com os outros; trabalhar em equipe; participar de reuniões técnicas; aplicar procedimentos de primeiros 
socorros; aceitar responsabilidades; seguir normas de segurança; ler e interpretar manuais e esquemas; utilizar o tempo 
de forma eficiente.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: COVEIRO
CARREIRA: II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas. 
Realizam sepultamento, exumam, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de traba-
lho. Zelam pela segurança do cemitério. Atuam em cemitérios, em horários diurnos. Em geral, trabalham em equipe, com 
supervisão permanente. Trabalham em local fechado ou a céu aberto.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Abrir sepulturas - Verificar a disponibilidade de sepulturas, selecionar as ferramen-
tas, cavar o terreno; abrir portão, remover tampão, lajes ou jardins, verificar as medidas das sepulturas; medir caixão e 
acertar a sepultura; B - Realizar o sepultamento - marcar a sepultura, transportar caixão dentro da sepultura, fechar e 
datar gavetas, encaixar lajes e tampão, calafetar sepulturas, cobrir sepulturas com terra, colocar coroa de flores e retirar 
o excesso de terra e materiais de sepultamento; C - Confeccionar carneiros - escorar paredes das sepulturas; preparar 
materiais para confecção de carneiros, assentar ou encaixar tijolos, colocar lajes pré-moldadas; D - Conservar máqui-
nas e equipamentos - conservar ferramentas de trabalho, lubrificar máquinas, trocar revestimentos de forno crematório, 
lavar máquinas, lavar câmara fria; E - Zelar pela segurança do cemitério - controlar a entrada de veículos em dias 
especiais, zelar pelo patrimônio, alertar à segurança sobre suspeitos, alertar visitantes sobre locais e horários impróprios, 
acompanhar pessoas pelo cemitério em dias especiais; F - Comunicar-se - informar à família sobre a localização de 
sepulturas, confirmar com a família se pode proceder ao sepultamento, interpretar sinais sonoros e luminosos, receber 
escala de serviços, verificar autorização e numeração para sepultamento, devolver ordem de sepultamento, exumação ou 
traslado ao responsável, receber autorização para execução de trabalhos, orientar família a procurar administração para 
inteirar-se dos procedimentos, colocar placas de orientação, comunicar à chefia a disponibilidade de sepulturas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: executar as tarefas com presteza, manejar caixões, demonstrar educação e paciência, dar 
provas de responsabilidade, utilizar equipamentos de proteção individual, dar provas de assiduidade ao trabalho, manter 
a aparência, agir com discrição, zelar pela integridade dos companheiros; utilizar equipamentos de proteção coletiva, ope-
rar máquinas e equipamentos (tratores e roçadeiras), manter postura diante da família do falecido, demonstrar presteza, 
demonstrar bom preparo psicológico, respeitar as opções religiosas, demonstrar resistência física, conviver com situações 
imprevistas, demonstrar interesse e capacidade de desenvolver outros trabalhos.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades, o ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a Chefia para uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: ELETRICISTA
CARREIRA: V
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de energia elétrica. Montam e 
reparam instalações elétricas e equipamentos nos próprios da Administração Pública.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: executar serviços de instalações de circuitos elétricos, segundo plantas, esquemas e cro-
quis; instalar e reparar sistemas de rede elétrica em prédios, obras e logradouros públicos; executar serviços de manuten-
ção da iluminação dos logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas elétricas, 
calhas bocais para lâmpadas e outros; instalar e reparar disjuntores relês, exaustores, amperímetros, reatores, resistên-
cias, painéis de controle e outros; instalar e reparar linhas de alinhamento, chaves, reostatos, motores de correntes alter-
nadas e contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar serviços elétricos nas ruas em épocas de festas, 
comemoração e outros eventos; Instalar, regular, reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos 
equipamentos de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo com qualificação básica.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.
COMPETENCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos de segurança; demonstrar atenção na execução do serviço; comu-
nicar-se com os colegas; demonstrar capacidade de enfrentar situações de emergência; aplicar procedimentos de primei-
ros-socorros; demonstrar condicionamento físico para executar a função; demonstrar organização; demonstrar iniciativa 
para executar o serviço; seguir normas de segurança e diferenciar cores.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: A ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que seriam normalmente elevadas se ocorressem.

CARGO: MECÂNICO
CARREIRA: V
DESCRIÇAO SUMÁRIA: Consertam veículos, máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição, montando 
máquinas equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante. Organizam o local de trabalho para manu-
tenção e avaliam as condições de máquinas e equipamentos. Elaboram propostas de serviços e orçamentos, relacionando 
causas de defeitos e listando peças para substituição. Trabalham seguindo normas de segurança e qualidade.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Consertar máquinas e equipamentos: Requisitar peças para reposição, manusear 
corretamente às ferramentas de trabalho, montar máquinas, equipamentos e acessórios conforme especificações do fa-
bricante, montar carburadores, ajustar carburadores, realizar testes de estanqueidade (vazamento de ar), afiar compo-
nentes de corte, lubrificar transmissão, regular máquinas e equipamentos; B - Preparar ambiente para manutenção 
de máquinas: Organizar local de trabalho, especificar local para armazenamento de equipamentos, ferramentas e peças, 
observar seqüência de operações: orçamento, conserto e liberação, determinar local apropriado para limpeza das peças, 
retirar impurezas de ferramentas, retificar ferramentas, identificar resíduos da manutenção realizada, acondicionar re-
síduos conforme normas vigentes, controlar estoques de peças para reposição; C - Avaliar condições de máquinas e 
equipamentos recebidos: Levantar informações sobre a utilização de máquinas e equipamentos, identificar vazamentos 
de fluidos, observar excesso de óleo no escapamento, verificar o desgaste de velas de ignição, verificar acúmulo de óleo 
em velas de ignição, testar dispositivos elétricos, inspecionar visualmente a existência de impurezas em combustíveis, 
identificar ruídos anormais, medir compressão de motores; D - Elaborar proposta de serviço: Desmontar máquinas e 
equipamentos, lavar peças, máquinas e equipamentos, identificar peças com problemas (quebradas e ou com desgastes), 
relacionar causas de defeitos, listar peças para substituição, elaborar orçamentos; E - Realizar serviços de manuten-
ção com qualidade: Assegurar reposição de peças originais, entregar máquinas e equipamentos em prazos estabeleci-
dos, estabelecer prazo de garantia de serviços de manutenção, fornecer ao usuário dados para controle e programação 
da manutenção; F - Trabalhar conforme normas de segurança: Identificar atos e situações inseguras, acondicionar 
materiais inflamáveis em locais ventilados e isolados, utilizar equipamentos de proteção individual, inspecionar itens de 
segurança para testes em máquinas e equipamentos.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Médio Completo, curso de capacitação, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa na identificação e resolução dos defeitos; desenvolver atividades de 
manutenção com responsabilidade; trabalhar com dinamismo, interagir com a equipe de trabalho buscando a satisfação 
do cliente, comunicar-se de maneira clara e objetiva com seus interlocutores, realizar as atividades com determinação; 
atualizar-se profissionalmente; raciocinar logicamente na montagem e desmontagem das máquinas e equipamentos; agir 
com autocontrole em situações imprevistas e desfavoráveis.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos. Realizam manutenção em 
primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança. Os ocupantes do cargo têm como atribui-
ções as tarefas relacionadas com a operação de máquinas pesadas, efetuando serviços de abertura e aterros de valas, 
bueiros, serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e estradas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Operar máquinas e equipamentos: Ligar e desligar máquinas, controlar painel de 
comandos e instrumentos, ligar e desligar implementos, conferir ruídos de máquinas e implementos, controlar barras de 
pulverização; prestar serviços de acordo com a máquina operada para boa execução da obra; B - ajustar máquinas 
e equipamentos: Regular altura de máquinas e implementos, ajustar profundidade e largura de implementos, regular 
velocidade de máquinas, regular quantidade de sementes e adubos, regular velocidade de cilindros e ventiladores, inver-
ter polias, substituir plataformas e peneiras, regular distância e pressão entre placas e fusos, regular cortinas, côncavo e 
molinete, ajustar escovas e desfibrador; C - Realizar manutenção em primeiro nível de máquinas e equipamentos: 
Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas, trocar peças de implementos e máquinas, lavar máquinas e implementos, 
limpar filtro de ar, trocar óleos e filtros, colocar água em pneus e baterias, calibrar pneus, guardar máquinas, implementos 
e equipamentos; D - Empregar medidas de segurança: Assessorar em treinamento de colegas; vestir uniformes de 
proteção individual, colocar óculos, abafadores, máscaras e luvas, calçar botas, armazenar produtos químicos, sinalizar 
áreas de riscos de acidentes, confirmar desligamento de máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias 
de motor, engrenar máquinas estacionadas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo. O cargo exige Carteira Na-
cional de Habilitação, “C” ou superior.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe; dar prova de resistência física; manifestar atenção difusa, manifestar 
coordenação motora múltipla, atentar para intempéries, manifestar iniciativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que são normalmente elevados quando ocorrem.

CARGO: PEDREIRO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e es-
truturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos. Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de 
serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por instruções, desenhos, esquemas e especificações para 
construir, reformar ou reparar prédios e instalações.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Organizar o trabalho: Interpretar e verificar as características das ordens de serviço, 
examinar e especificar os materiais a serem utilizados na obra, calcular os materiais a serem utilizados na obra, orçar o 
serviço; B - Preparar o local de trabalho: Providenciar a liberação do local de trabalho, selecionar as ferramentas e 
equipamentos, selecionar os equipamentos de segurança, providenciar o local para depósito de materiais e ferramentas, 
disponibilizar os materiais para a obra. C - Construir as fundações: Construir o gabarito para a locação da obra, mar-
car a obra a ser realizada, cavar o local para as sapatas, providenciar as formas para as fundações, preparar o concreto, 
aplicar o concreto nas fundações, confeccionar o arranque do pilar e a cinta de fundação; D - Construir estruturas de 
alvenarias: Esquadrejar as alvenarias, preparar a argamassa para o assentamento, aprumar as alvenarias, nivelar as 
alvenarias, alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar os pilares e pilaretes, assentar 
as vergas nos vãos, chumbar os tacos e tarugos para fixação das aduelas, aplicar o concreto nas cintas de amarração so-
bre as alvenarias. montar as lajes pré-moldadas, concretar as lajes, apertar as alvenarias; E - Aplicar os revestimentos 
e contrapisos: Aplicar o chapisco em tetos e paredes, preparar a argamassa para o revestimento, marcar os pontos de 
nível e pontos de massa, aplicar o emboço para regularizar a superfície, assentar acabamentos (soleiras, peitoris etc.) em 
portas e janelas, preparar argamassa (farofa) para o contrapiso, assentar os pré-moldados, trabalhar com qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada; executar, por instruções, 
desenhos ou croquis, serviços de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas se-
melhantes; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; executar serviços 
de construção de alicerces e levantamento de paredes; emboçar e rebocar as estruturas construídas; assentar março de 
portas e janelas e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, pedras, mármo-
res, pias, vasos sanitários e outros; dar acabamento à obra, preenchendo as junções com argamassa de cimento, alcatrão 
e outros; operar instrumentos de medida, peso prumo, nível e outros; construir caixas d’água e ciópticas, esgotos e tan-
ques; zelar pela limpeza e conservação das ferramentas de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo, com curso de formação 
profissional da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Coordenar trabalhos com outros membros da equipe, trabalhar em áreas de risco, traba-
lhar em grandes alturas, obedecer às normas de segurança, zelar pela qualidade do trabalho, manter-se atualizado quanto 
às normas técnicas e de segurança, preocupar-se com a produtividade, comunicar-se com clientes, superiores e colegas 
de trabalho, cuidar do material de trabalho, cumprir as especificações do fabricante.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: SERVENTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira de lim-
peza em geral em edifícios e escolas públicas, bem como realizar trabalhos de coleta e entrega de documentos. Conservam 
a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. 
Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem transeuntes, visi-
tantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e 
tomando providências para a realização dos serviços. Prestam serviços de copeiragem e ainda preparação de alimentos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos prédios 
públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; manter a devida higiene das 
instalações sanitárias e da cozinha, manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames; remover o pó de 
móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar utensílios como cinzeiros e objetos de adornos; coletar o 
lixo dos departamentos, recolhendo-o adequadamente; remover ou arrumar móveis e utensílios; executar tarefas de copa 
e cozinha; solicitar material de limpeza e de cozinha; cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta 
e documentos; mensagens ou pequenos volumes; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Requer Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; dar provas de 
organização profissional, agir honestamente, demonstrar senso de responsabilidade; dar provas de controle emocional; 
demonstrar atenção; utilizar equipamento de proteção individual; dar provas de equilíbrio físico; prestar primeiros so-
corros; praticar ginástica laborativa; tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar presteza; acatar ordens 
superiores.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem menor difi-
culdade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; abrir 
e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e descarregar ca-
minhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, 
bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e 
colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 
serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na construção de bueiros 
e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação 
de canteiros em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto 
com massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 
trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
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dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ZELADOR

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercem a vigilância de prédios, terrenos e suas dependências, áreas públicas com a finalidade 
de prevenir, controlar e combater delitos e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo 
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e 
restrito.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: controlar o acesso de pessoas em áreas restritas; rondar as dependências do local de 
trabalho diurna ou noturna nas dependências de prédios e áreas adjacentes verificando se portas; verificar se janelas e 
outras vias de acesso estão devidamente fechadas; examinar as instalações hidráulicas e elétricas da Prefeitura, tomando 
as providências necessárias, na ocorrência de fatos imprevistos, ascender e apagar lâmpadas dos prédios da Prefeitura; 
proceder a vigilância diurna ou noturna nas áreas e logradouros públicos; proceder a vigilância de veículos máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade; executar a vigilância no sentido de proteger os bens artísticos, culturais, cívicos, 
ambientais, estéticos, históricos e/ ou outros, e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar atenção; trabalhar em equipe; trabalhar com ética profissional; revelar ido-
neidade; manter bom condicionamento físico; usar técnicas de defesa pessoal; manter boa aparência; prestar primeiros 
socorros; demonstrar autocontrole em situações de risco e demonstrar tranquilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades. O ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados à chefia para tomada de decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos que podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: MOTORISTA
CARREIRA: V
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigem e manobram veículos leves e pesados e transportam pessoas e cargas, inclusive am-
bulâncias. Realizam verificações básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização 
sonora, luminosa e extintores de incêndio, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Transportar, coletar e entregar servidores e cargas em geral; remover veículos avariados e 
prestar socorro mecânico; Movimentar cargas volumosas e pesadas; Definir rotas e assegurar a regularidade do transpor-
te; Desenvolver as atividades conforme as normas e procedimentos técnicos e de segurança.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental, Carteira Nacional de Habili-
tação categoria “D” ou superior, Curso de direção defensiva, Curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar, Curso 
de Condução de Veículos de Emergência, Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte 
de alunos até o momento da posse.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir com ética; manter-se atualizado; zelar pelo material transportado; zelar pela seguran-
ça dos ocupantes do veículo; trabalhar em equipe; agir com criatividade; demonstrar cortesia; cumprir horários e escalas 
de trabalho; demonstrar capacidade visual; tratar as pessoas com polidez; respeitar leis de trânsito; dirigir defensivamen-
te; manter-se calmo; demonstrar noções básicas de mecânica de veículos.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuar no setor operativo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, im-
plementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais; e executar a distribuição e o controle de suprimentos 
necessários em situações de desastres.
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - executar, de acordo com a programação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, 
serviços internos e externos, objetivando promover a proteção e defesa permanente contra desastres naturais ou provo-
cados pelo homem, no que diz respeito à avaliação e à redução de riscos, através da diminuição de suas ocorrências e 
intensidades, compreendendo ainda a prevenção, preparação para situações emergenciais e respostas aos desastres; B 
- agir em resposta aos desastres, prevenindo ou minimizando danos, socorrendo as populações atingidas, prestando as-
sistências às populações ameaçadas, reabilitando e recuperando áreas deterioradas, bem como auxiliando em atividades 
de reconstrução; contribuir no desenvolvimento de projetos de mudança cultural, monitoração, alerta e alarme, desen-
volvimento científico e tecnológico, desenvolvimento institucional, bem como programas de prevenção e preparação para 
emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução, visando o atendimento, a segurança e o bem estar da 
população; C - atuar na iminência ou em situação de desastres, bem como participar da escala de plantão (caso neces-
sário), estando disponível para atender aos pedidos emergenciais, quando for acionado, independente do horário, visan-
do primar pela segurança da população; contribuir com a segurança da população em hipóteses de riscos de desastres, 
atuando nas operações de resposta aos desastres e definindo suas atribuições, e cadastrando, organizando e mantendo 
permanentemente atualizado em banco de dados e mapas temáticos a disponibilidade e localização dos recursos, equi-
pamentos, instalações de apoio, entre outros; D - contribuir no desenvolvimento de projetos de aparelhamento e apoio 
logístico, socorro e assistências às populações, reabilitação dos cenários de desastre, entre outros; cumprir e fazer cumprir 
a legislação do Município e demais normas pertinentes ao cargo; efetuar relatórios de suas atividades, visando gerar infor-
mações pertinentes; executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu 
superior hierárquico; E - atender ao público e à comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer 
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos; F - executar as atividades de apoio 
aos superiores hierárquicos de defesa civil; conduzir veículos automotores quando necessário e zelar pela manutenção dos 
mesmos; e operar equipamentos relativos às atividades de defesa civil, bem como zelar pelos mesmos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio, em forma de equipamentos, materiais que 
podem provocar perdas, decorrentes de descuido, embora em grau reduzido. 

CARGO: ALMOXARIFE

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar o trabalho do almoxarifado, como recebimento, estocagem, distribuição, registro e 
inventario de materiais e produtos, para manter o estoque em condições de atender a demanda. Recepcionam, conferem 
e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de 
entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifa-
do para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: recepcionar produtos; conferir produtos e materiais registrar documentos de lançamentos; 
armazenar produtos e materiais; distribuir produtos, materiais e preparar volumes; verificar e controlar o estoque, exami-
nando periodicamente o volume de mercadorias, calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; 
controlar o recebimento do material comprado, confrontando a nota de pedidos e as especificações com o material entre-
gue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; organizar o armazenamento do material e produ-
tos, identificando-os e acomodando-os de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada; zelar pela 
conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e/ ou perdas; efetuar 
o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançar dados nos sistemas informatizados de 
controle, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e a elaboração dos inventários; fazer o arrolamento dos ma-
teriais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e outros dados pertinentes, para obter infor-
mações sobre a situação real do almoxarifado; conferir todo o material recebido, lançando-o em sistema próprio; entregar 
material solicitado, mediante requisição, controlando sua saída através de sistema informatizado; informar aos órgãos da 
Prefeitura, periodicamente, a respeito do estoque existente; manter sempre o meio ambiente interno em perfeito estado 
de conservação, asseio e arrumação; exercer ou solicitar vigilância diurna e noturna, controlando a escala de plantão; 
informar imediatamente e por escrito, ao superior imediato qualquer irregularidade apurada ou suspensão de algum ato 
que possa causar prejuízos ao Município; inventariar periodicamente material em estoque, fazendo o levantamento físico 
de cada item; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos 
e materiais colocados à sua disposição; executar outras atividades correlatas.
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade for-
mal a comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos 
específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar organização; comunicar-se com facilidade; demonstrar criatividade; demons-
trar agilidade; demonstrar disciplina; tomar decisões; reciclar-se; ouvir atentamente (saber ouvir); demonstrar iniciativa; 
demonstrar dedicação; demonstrar liderança; manter-se dinâmico; demonstrar resistência física; demonstrar paciência; 
demonstrar noções de informática; classificar itens por características e demonstrar honestidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não se es-
tendem a todas as fases do trabalho, julgamento e iniciativa para estabelecer a forma e execução de seu trabalho, que 
dependem de aprovação superior.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Equipamentos e materiais de 
trabalho são de alto valor. Sua quebra ou perda afetaria o patrimônio da Prefeitura.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças, almoxarifado, patrimônio, arquivo e logística; atendem fornecedores e con-
tribuintes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo 
todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de 
escritórios, bem como o controle de aplicações das leis, regulamentos e normas de administração ou específica; arquivam 
documentos e processos administrativos em geral; trabalham em setores como almoxarifado, compreendendo todas as 
atividades necessárias para sua organização.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar documentos: registrar a entrada e saída de documentos; triar e distribuir 
documentos; conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de paga-
mentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; 
classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos. B - Preen-
cher documentos: digitar textos e planilhas; preencher formulários. C - Preparar relatórios formulários e planilhas: 
coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; 
elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. D - Acompanhar processos ad-
ministrativos: verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; 
convalidar publicação de atos; expedir ofícios e memorandos. E - Atender usuários no local ou à distância: fornecer 
informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. F - Executar rotinas de apoio na 
área de recursos humanos: executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de 
treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e deslocamentos dos 
servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados 
dos servidores. G - Executar rotinas de apoio na área de materiais, patrimônio e logística: controlar material de 
expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material so-
licitado; providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição 
de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços. H 
- Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: preparar minutas de contratos e convênios; digitar 
notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. 
I - Serviços gerais: participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição; coletar dados; 
elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elabora-
ção de planos e projetos; secretariar reuniões e outros eventos, redigindo atas, memorandos, portarias, ofícios e outros 
documentos utilizando redação oficial, utilizar recursos de informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de informá-
tica, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize solução originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.
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CARGO: ATENDENTE

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas relacionadas com as ativi-
dades de recepção, identificação e encaminhamento de pacientes a laboratórios e aos consultórios médicos, odontológicos 
e assistenciais. Prestam atendimentos telefônicos e fornecem informações em consultórios, hospitais e outros estabeleci-
mentos; organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Recepcionar os pacientes em consultórios identificando-os e averiguando suas necessida-
des, para posterior encaminhamento aos serviços necessários; efetuar o controle das fichas de consultas dos pacientes 
encaminhados, bem como a marcação e o controle de novas consultas de pacientes em tratamento; providenciar o enca-
minhamento dos pacientes que diretamente procuram os serviços prestados pela Secretaria; fazer a seleção dos pacientes 
a serem consultados; fazer o preenchimento de formulários de chamamento dos pacientes, para dar continuidade ao trata-
mento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; fazer o controle das faltas dos pacientes, anotando 
em fichas individuais; elaborar quadro estatístico dos atendimentos realizados; auxiliar no controle de equipamentos e 
medicamentos utilizados nos consultórios; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e conhecimentos em informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Circular, informações internas; falar de maneira clara, ágil e objetiva; ouvir com atenção; 
coordenar equipe; orientar de maneira precisa, comunicar-se visualmente com o cliente; comunicar-se efetivamente por 
meio de escrita; agir com bom senso; demonstrar capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes; demonstrar 
iniciativa, afabilidade, interesse e agir com agilidade; Demonstrar organização, educação, autonomia, paciência, entusias-
mo, respeito mútuo, espírito de equipe, capacidade de auto-avaliação, interesse no aprimoramento profissional e demons-
trar conhecimentos de informática.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de execução de serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças e logística, na execução de tarefas simples de rotina administrativa, relaciona-
das com a aplicação de leis, regulamentos e normas em geral. Tratam de documentos variados, cumprindo todos os pro-
cedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços datilográficos e de digitação; preencher fichas, formulários, talões, ma-
pas, tabelas, requisições e outras; executar serviços relacionados ao recebimento, registro, classificação, arquivamento, 
guarda e conservação de documentos em geral; auxiliar na preparação de guias de acidentes de trabalho, benefícios e 
aposentadoria, efetuando os cálculos necessários; auxiliar na elaboração da folha de pagamento de pessoal; auxiliar na 
elaboração de declaração e certidão por tempo de serviço; executar os serviços de recebimento, classificação, separação 
e distribuição de correspondência e volumes; executar a devolução quando as correspondências e volumes não forem 
procurados ate o prazo estipulado; auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis da Prefeitura, efetuando inventario 
tombamento, registro e sua conservação; auxiliar na execução de coleta de preços e no acompanhamento dos processos 
de compras; executar serviços de reprodução de documentos; auxiliar os serviços de protocolo, arquivo, almoxarifado, 
compras, patrimônio, telefone e serviços gerais; executar serviços administrativos nos diversos órgãos da administração; 
atender e prestar informação público nos assuntos referentes a sua área de atuação executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a chefia para decisão.

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionar pessoas em consultórios odontológicos da saúde pertencentes à Municipalidade, 
procurando identificá-las e averiguando suas necessidades para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las 
ao profissional desejado. Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios 
de prótese e em órgãos públicos de saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços de atendimento a pessoas em consultórios odontológicos; esterilizar os ins-
trumentos utilizados pelo Odontólogo; preparar o material a ser utilizado pelo Odontólogo; fazer o controle das faltas dos 
pacientes, anotando em fichas individuais; efetuar o controle de agenda de consultas; ajudar o odontólogo no atendimento 
aos pacientes; fazer encaminhamento de pacientes a hospitais; providenciar consultas e internação em hospitais; auxiliar 
na aplicação de flúor na população rural do Município; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e 
materiais colocados à sua disposição; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos específicos na área, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos; manejar instrumentos; selecionar materiais; demonstrar capacida-
de de operar computadores (informática); manipular materiais; delegar funções ao pessoal auxiliar; participar de eventos 
institucionais; participar de eventos científicos; demonstrar coordenação motora fina; demonstrar senso estético; prestar 
primeiros socorros; demonstrar capacidade de concentração; demonstrar percepção visual e táctil; cuidar da higiene e 
aparência pessoal; participar de pesquisas de novos materiais e equipamentos; e demonstrar capacidade de abstrair o 
resultado.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou segundo instruções porme-
norizadas. Pouco julgamento individual é exercido já que são bastante padronizados os métodos de trabalho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos de valor 
médio e de fácil reposição.

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender ao público em assuntos referentes a documentação escolar e outras informações; man-
ter atualizada a documentação escolar; processo de matricula de alunos, verificar documentação de alunos; preencher 
relatórios, transferências e históricos, habilidade em informática; manter os arquivos organizados; executar as tarefas que 
lhes forem atribuídas por seus superiores.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria; organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo 
escolar e o registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e 
regularidade da vida escolar do aluno e a autenticidade dos documentos escolares; organizar e manter em dia a coletânea 
de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos; redigir a correspondência que 
lhe for confiada, lavrar atas e termos, nos livros próprios; rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do Dire-
tor; elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores; apresentar ao Diretor, em tempo 
hábil, todos os documentos que devem ser assinados; coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, 
transferência, adaptação e conclusão de curso; zelar pelo uso adequado e conservação dos bens matérias distribuídos à 
Secretaria; manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço; manter contatos internos e externos, visando prestar e 
obter informações; executar tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSITO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de informática e conhecimentos es-
pecíficos da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

CONDIÇÕES PESSOAIS: Capacidade de comunicação oral e escrita, demonstrar desempenho em informática, cultivar 
a ética profissional e a honestidade, demonstrar iniciativa, solidariedade e responsabilidade, ser assíduo, pontual e saber 
trabalhar em equipe.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Responsabilizar-se pelo registro, guarda, arquivo, conservação e expedição de 
documentos escolares na área de sua competência, secretariar as reuniões no âmbito da escola; trabalhar com eficiência, 
reduzindo desperdício; compreender o alcance da informática e dominar os conhecimentos básicos e necessários ao de-
sempenho de suas funções.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, materiais ou 
recursos podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: BERÇARISTA
CARREIRA: III
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Educa e cuida de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos; propicia situações de cuidados, brinca-
deiras e aprendizagens orientadas de forma integrada; planeja suas atividades e acompanha o desempenho das crianças, 
valorizando e ajudando no desenvolvimento de suas capacidades.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de ex-
periências educativas e sociais variadas; propiciar situações de conversa, brincadeiras e de aprendizagens orientadas 
que garantam a troca entre as crianças; prestar atenção e valorizar o choro de um bebê e responder a ele com cuidado; 
realizar brincadeiras, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; compreender o que 
acontece com as famílias das crianças, entender seus valores ligados a procedimentos disciplinares e hábitos de higiene; 
estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades; organizar o seu trabalho, 
comunicar-se, participar de reuniões com demais profissionais da escola.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos espe-
cíficos na área e demais conhecimentos exigidos pela legislação.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano, pedindo ajuda se necessário; 
identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas com as quais convive no seu cotidiano em 
situações de interação; respeito às regras simples do convívio social; valorização do dialogo como uma forma de lidar com 
os conflitos.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, atualização, paciência, senso de organização, afetividade, sensi-
bilidade, trabalhar em equipe, contornar situações adversas, demonstrar capacidade de observação, autocontrole, partici-
par de eventos de qualificação profissional e servir como referencial de conduta.

CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Trabalha em instituição de ensino, auxiliando os trabalhos de sala de aula, em 
ambientes fechados e abertos, no período diurno, bem como nos cuidados de crianças de 0 a 3 anos de idade.

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CUIDADOR SOCIAL
CARREIRA: II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar na coordenação e funcionamento das atividades da Casa Lar.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar as atividades do estabelecimento e da sua avaliação continuada; assegurar a 
comunicação e fluxo de informações entre o estabelecimento e os demais setores competentes; auxiliar no trabalho da 
equipe técnica, monitorando a higiene das crianças, a qualidade no serviço nutricional, a correta aplicação de medicamen-
tos; manter estreito relacionamento com o conselho municipal de direitos da criança e adolescente e conselho tutelar; 
zelar pela manutenção do relacionamento dos acolhidos com familiares; atender a solicitações, demandas e cronogramas 
estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico; cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; cuida-
dos com a moradia (preparação dos alimentos, dentre outros); organização de fotografias e registros individuais sobre o 
desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; organização do ambiente 
(espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); auxílio à criança e ao 
adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade; acompanha-
mento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano quando se mostrar necessário e pertinente, 
um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social) deverá também participar deste acompanhamento; apoio 
na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um pro-
fissional de nível superior; e exercer outras atribuições correlatas e afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir no mínimo o Ensino Fundamental Completo e 
demonstrar conhecimento sobre a Lei nº 8.069 e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva, demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância, ma-
nifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, manifestar empatia, demonstrar capacidade de 
liderança, tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante deverá ser capaz de exercer suas funções e solucionar problemas, dentro de 
padrões adequados, sugerir mudanças e resoluções, com base em seus conhecimentos profissionais, demonstrar capaci-
dade, foco no trabalho, atuação em equipe, aperfeiçoamento, dedicação, capacidade resolutiva, adequação e dinamismo, 
proporcionando qualidade aos serviços prestados.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos domésticos nos 
quais as possibilidades de quebras e extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e 
meticulosos para evitar perdas embora em grau reduzido.
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CARGO: AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: os ocupantes têm como atribuições controlar e fiscalizar procedimentos, ambientes de trabalho, 
produtos e substâncias de interesse para a saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Autuar infratores: Intimar infrator, notificar o infrator, advertir o infrator, multar infra-
tores, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar auto de demolição; fiscalizar as condições legais 
de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados, feiras, industrias e estabelecimentos comerciais; fiscalizar 
o cumprimento da obediência às posturas municipais, referentes ao funcionamento do comércio, indústria e domicílios 
particulares; B - Analisar tecnicamente projetos e processos: comparar a construção com o projeto aprovado pela 
Prefeitura, analisar projetos, analisar o processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, 
elaborar exigências técnicas, elaborar pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, participar de reuniões técnicas; C 
- Controlar documentos e processos administrativos: Preencher autos de infração, emitir termos, emitir notificações, 
emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documentação, controlar prazos, 
preencher relatórios administrativos; D - Emitir solicitações: Solicitar mandado de busca e apreensão, formalizar pro-
posta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto pela polícia, registrar denúncias; E - Gerenciar as 
atividades de fiscalização: Distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar equipes, gerenciar recursos humanos e 
materiais, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos para super-
visão, planejar operações; orientar os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação referentes aos Códigos de Obras 
e de Postura; vistoriar obras, verificando se as mesmas encontram-se devidamente licenciadas e obedecendo à legislação 
aplicável.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se CNH categoria 
“AB”.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido.

CARGO: AGENTE FISCAL AMBIENTAL

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Orientam e fiscalizam as atividades e obras para preservação ambiental, por meio de vistorias, 
inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação am-
biental e promovem educação ambiental.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - fiscalizar atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saú-
de: investigar denúncias, constatar a veracidade da denúncia, levantar informações junto à comunidade local, da ocor-
rência, solicitar documentação ao fiscalizado, investigar o processo produtivo desde a matéria prima até a disposição final 
acionar órgãos técnicos competentes, coletar dados e informações técnicas, coletar material para análise, coletar produtos 
irregulares, enquadrar legalmente o caso em apuração, acompanhar o desembargo de obras e atividades, acompanhar 
a liberação de produtos e equipamentos, acompanhar termos de compromisso, participar de operações especiais (blitz), 
atender situações de emergência, tomar providências para minimizar impactos de acidentes ambientais; B - vistoriar 
locais, atividades e obras: verificar documentação do vistoriado, checar as informações do processo administrativo, 
verificar dados geográficos e cartográficos, verificar existência de irregularidades ambientais e sanitárias, verificar cum-
primento das exigências legais e técnicas, verificar equipamentos e sistemas de controle ambiental e sanitário, avaliar o 
impacto da atividade, verificar características organolépticas do produto, verificar aspectos físicos das instalações e/ou 
do local, verificar condições sanitárias do local e das instalações, verificar condições de trabalho (uso de equipamentos, 
etc), verificar a existência de nutricionistas nas indústrias/hospitais, verificar condições de saúde dos profissionais, para 
exercício da função, verificar o atendimento dos termos de compromisso; C - autuar infratores: intimar infrator, notifi-
car o infrator, advertir o infrator, multar infratores, apreender equipamentos/ instrumentos/ materiais / produtos, lacrar 
equipamentos quando usados em atividades irregulares, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar 
auto de demolição, apreender produtos/subprodutos irregulares, inutilizar produtos/subprodutos irregulares, apreender 
animais quando em condições ilegais, nomear o fiel depositário, encaminhar os infratores às autoridades competentes, 
providenciar o processo para doação dos produtos apreendidos e a sua destinação, devolver equipamentos, instrumentos, 
materiais e produtos ao proprietário; D - analisar tecnicamente projetos e processos: analisar projetos analisar o 
processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, elaborar exigências técnicas, elaborar 
pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, elaborar contradita, enviar material para análise nos órgãos, compe-
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tentes, participar de reuniões técnicas; E - orientar o público sobre saúde e meio ambiente: dar orientações técni-
cas aos interessados, promover educação sanitária e ambiental, orientar conselhos deliberativos municipais e regionais, 
promover cursos e treinamentos para capacitação de instituições; promover encontros, ministrar palestras, elaborar 
material didático; F - controlar documentos e processos administrativos: abrir processos, preencher autos de in-
fração, emitir termos, emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar 
fluxo de documentação, preencher fichas cadastrais, preencher relatórios administrativos, solicitar mandado de busca e 
apreensão, formalizar proposta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto de infração pela polícia, 
registrar denúncias; G - gerenciar as atividades de fiscalização: distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar 
equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, administrar recursos financeiros, administrar manutenção de equipa-
mentos e instalações, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos 
para supervisão, planejar operações, fornecer suporte técnico à polícia florestal, solicitar apoio à polícia; H - demonstrar 
competências pessoais: administrar conflitos, manter auto-controle, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, 
demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o 
tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identifi-
car-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade 
de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.

RECURSOS DE TRABALHO: EPI; equipamentos de avaliação de ruído e vibração; equipamentos de comunicação; equi-
pamentos de fotografia e filmagem; fita métrica/trena; GPS; kit de coleta para análise sanitária; lacres/etiquetas; bicicle-
ta, motocicleta e veículo.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido. 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes ao desenvolvimento agro-
pecuário do Município. Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção 
agropecuária, comercialização e procedimentos de bioseguridade. Executam projetos agropecuários em suas diversas 
etapas. Planejam atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infraestrutura. 
Promovem organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizam produção agropecuária. Desenvolvem tecnologias adap-
tadas à produção agropecuária e podem disseminar produção orgânica.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência e consultoria técnica: Orientar na escolha do local para ativi-
dade agropecuária, orientar sobre preservação ambiental, orientar coleta de amostras para análises e exames, orientar 
sobre preparo, correção e conservação de solo, orientar sobre época de plantio, tratos culturais e colheita, orientar na 
definição e manejo de equipamentos, máquinas e implementos, orientar sobre uso de insumos agropecuários, orientar 
construções e instalações agropecuárias, orientar na escolha de espécies e cultivares, orientar sobre técnicas de plantio, 
orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção agropecuária, orientar sobre formas e manejo de irrigação 
e drenagem, orientar manejo integrado de pragas e doenças, orientar sobre uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI), orientar no beneficiamento de produtos agropecuários, orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes, orientar so-
bre padrão de produção de sementes e mudas, orientar na legalização de empreendimentos agropecuários (agroindústria, 
aqüicultura e outros), orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal, orientar escolha e manejo de pastagem 
e forrageiras, orientar alimentação e manejo de animais, orientar sobre formulações de rações, orientar manejo do de-
senvolvimento animal (cria, recria e terminação), orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas (castração, descórnia, 
corte de rabo e outras), orientar no controle de animais transmissores de doenças, orientar pré-abate (deslocamento, 
jejum, horário, quantidade de animal e outros), orientar na recuperação de áreas degradadas; B - Executar projetos 
agropecuários: Executar levantamento do custo-benefício para o produtor, verificar disponibilidade e qualidade da água 
a ser utilizada na produção agropecuária, coletar amostras para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais 
e outros), acompanhar construção de curva em nível, distribuir tarefas, interpretar análises de solo e resultados labora-
toriais, prescrever receituário agrícola, regular máquinas e equipamentos, elaborar relatórios, laudos, pareceres, perícias 
e avaliações, coletar dados meteorológicos e dados experimentais, conduzir experimentos de pesquisa, levantar dados de 
pragas e doenças, supervisionar atividades agropecuárias; C - Planejar atividades agropecuárias: Verificar condições 
edafoclimáticas (solo, clima, água), levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, extensão e outros), verificar 
disponibilidade de mão-de-obra para atividade, elaborar projetos agropecuários, elaborar planta de construções rurais, 
elaborar orçamentos, definir cultivares, raças e espécies, planejar rotação de culturas; D - Promover organização, ex-
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tensão e capacitação rural: Organizar reuniões com produtores, estimular participação de produtores em associações 
e grupos, orientar formação de associações e grupos de produtores, apresentar resultados de pesquisa em encontros e 
congressos da área agrícola e meios de comunicação, sistematizar informações sócio-econômicas da comunidade, prepa-
rar material de divulgação sobre questões técnicas, demonstrar técnicas de cultivo e manejo de animais para produtores, 
ministrar treinamentos e cursos, divulgar cursos e eventos junto aos produtores, participar de eventos ligados à agrope-
cuária; E - Fiscalizar produção agrícola: Fiscalizar produção de mudas e sementes, enviar amostras de produtos agro-
pecuários para análises laboratoriais, classificar produtos vegetais, inspecionar sanidade de produtos agropecuários, fisca-
lizar vacinação de animais, fiscalizar venda e aplicação de agrotóxicos, emitir documentos relativos à produção (sementes 
e mudas) e à defesa sanitária (animal e vegetal); F - Recomendar procedimentos de biosseguridade: Recomendar 
quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários, recomendar sobre isolamento de área de produção 
e acesso de pessoas e animais, recomendar sobre destino de embalagens de agrotóxicos e medicamentos veterinários, 
sobre técnica de tríplice lavagem de embalagens de agrotóxicos, recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e 
animais, recomendar sobre limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos e instalações, orientar destino de animais 
mortos, orientar manejo de dejetos e recomendar sobre técnica de vazio sanitário.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico Agrícola em nível médio, conhecimentos de in-
formática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação, exige-se a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 
categoria AB e inscrição no órgão de classe competente.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. A atualização dos técnicos é permanente, por meio de cur-
sos de curta duração.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dar provas de pontualidade; demonstrar capacidade de adaptação; dar provas de mode-
ração; demonstrar comprometimento; demonstrar assiduidade; demonstrar capacidade de autocrítica; demonstrar con-
fiabilidade; demonstrar capacidade de organização; interagir socialmente; demonstrar autoconfiança; interagir com a 
comunidade e demonstrar percepção.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária e patrimonial.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Distinguir os atos dos fatos administrativos; encaminhar os documentos aos setores com-
petentes; classificar documentos fiscais; codificar documentos contábeis; enviar documentos para serem arquivados; efe-
tuar lançamentos contábeis, fazer balancetes de verificação e analisar contas patrimoniais; executar, sob supervisão, os 
trabalhos de escrituração contábil; auxiliar na elaboração de escrituração analítica de atos e fatos contábeis, financeiros e 
orçamentários; organizar, elaborar e analisar prestações de contas; extrair, registrar e controlar empenhos, notas de caixa 
de recebimento e de notas de caixa de pagamento; auxiliar no controle dos suprimentos de fundos concedidos, efetuan-
do a baixa de responsabilidade quando da prestação de contas; auxiliar na conferência e classificação dos movimentos 
de Tesouraria; controlar, sob supervisão, verbas recebidas e aplicadas; conferir e classificar faturas; elaborar balancetes 
orçamentários e financeiros; auxiliar o Contador na elaboração do controle de custeio; executar serviços informatizados 
na área de contabilidade; elaborar relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; auxiliar na elaboração do balanço 
geral do Município; auxiliar na elaboração de demonstrativos de fundos pendentes e concedidos; acompanhar a execução 
orçamentária das diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos em face da existência de saldos nas contas; 
proceder a análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura; controlar os trabalhos de análise e conciliação de 
contas; acompanhar e controlar a aplicação dos recursos vinculados da Saúde e da Educação; controlar, com ajuda do De-
partamento de Recursos Humanos, o limite de gastos com pessoal; sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor 
coordenação dos serviços contábeis; realizar atividades com vistas a suplementação de dotações orçamentárias; preparar 
relatórios para a Audiência Pública; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: O exercício dessas ocupações requer curso técnico em con-
tabilidade (nível médio). Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe, demonstrando flexibilidade, competência, raciocínio lógico; dominar 
informática, trabalhando com “software” específico de contabilidade; conhecer e interpretar a legislação; dominar grande-
zas numéricas; demonstrar dinamismo e postura profissional, apresentando-se com boa aparência; utilizar corretamente 
as ferramentas de trabalho; manter-se atualizado; transparecer objetividade e demonstrar segurança, organização, disci-
plina e criatividade; e aplicar a legislação relativa ao exercício da contabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente variadas em seus detalhes, executadas de forma padronizadas e 
que não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições elaborar desenhos técnicos, aplicados à engenharia 
e arquitetura. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil e/ou arquiteto e 
supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do 
solo.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar desenhos de obras públicas, referentes a projetos de arquitetura; elaborar dese-
nhos de anteprojetos de urbanismo, obras e edificações; elaborar desenhos de projetos de instalações elétricas, hidráuli-
cas e esgotos sanitários; desenvolver planilhas de cálculo, locar obras, conferir cotas e medidas, acompanhar e elaborar 
o diário de obras e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em edificações, técnico em construção civil de 
várias modalidades, em nível médio, oferecidos pelas instituições de formação profissional e escolas técnicas, com registro 
no CREA. Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho, tomar 
decisões cabíveis às funções realizadas, utilizar legislação trabalhista, comunicar-se, trabalhar em equipe, prestar primei-
ros socorros, redigir documentos comerciais técnicos, manter-se atualizado e informado, agir com ética, solucionar proble-
mas, demonstrar dinamismo e criatividade, conscientizar-se sobre questões ambientais, agir com liderança, demonstrar 
capacidade em negócios, demonstrar capacidade de relacionamento e avaliar produção e produtividade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabeleci-
mentos de assistência médica. Executar sob supervisão direta, tarefas técnicas de enfermagem de interesse da Municipa-
lidade, utilizando procedimentos específicos para proteção e recuperação dos pacientes.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, comuni-
dades outros; separar preparos rol de roupas utilizadas nos consultórios e salas de curativos, providenciando sua remessa 
para a lavanderia; preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos para permitir a realização de 
exames, tratamentos, intervenções e outros tipos de atendimento; atuar nos serviços burocráticos de enfermagem, tais 
como preencher fichas biomédicas registrar os atendimentos realizados, efetuar estatísticas periódicas dos assistidos e 
outros; efetuar coleta de material para exames de laboratório; prestar informações aos pacientes em caso de dúvidas; 
medir temperatura e pressão arterial; fazer curativos simples sem suturas, ferimentos e escoriações; fazer nebulização em 
paciente; ministrar medicamentos prescritos, por via oral, intramuscular, endovenosa e subcutânea; providenciar interna-
mento hospitalar; prestar socorro de urgência; tarar balança e pesar pacientes, anotando em seus respectivos prontuários 
para controle; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário; fiscalizar a limpeza 
e arrumação do local de trabalho; dar plantão de enfermagem; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabili-
zar-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos colocados a sua disposição; 
prestar plantão de enfermagem em ambulância e Pronto-Atendimento - PA; executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Enfermagem (nível médio). Registro no 
Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética; respeitar paciente; zelar pelo conforto de paciente; preservar integri-
dade física de paciente; ouvir atentamente (saber ouvir); observar condições gerais de paciente; demonstrar compreen-
são; manter ambiente terapêutico; levar paciente à autossuficiência; manipular equipamentos; apoiar psicologicamente 
o paciente; calcular dosagem de medicamentos; participar em campanhas de saúde pública e incentivar continuidade de 
tratamento.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não se es-
tendem as todas as fases do trabalho, exigindo do servidor julgamento e iniciativa estabelecer forma e execução de seu 
trabalho, que dependem da aprovação do seu imediato.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de valor material pequeno 
e de fácil reposição. O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos 
aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da 
unidade central de processamento (CPU), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento 
do hardware e do software; garantem a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as 
em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendem usuários, 
orientando-os na utilização de hardware e software; inspecionam o ambiente físico para segurança no trabalho.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Monitorar sistemas: Monitorar recursos de rede, monitorar recursos de entrada e 
saída de dados, monitorar recursos de armazenamento de dados, monitorar disponibilidade de aplicativos, monitorar de-
sempenho de aplicativos, monitorar registros de erros, monitorar consumo de CPU; B - Administrar processamento de 
dados: Administrar cronograma de atividades planejadas, administrar schedule (agenda de tarefas), otimizar recursos 
disponíveis, administrar tarefas, providenciar correção de erros de tarefas; C - Assegurar funcionamento do hardware 
e software: Inicializar e desativar sistemas e aplicativos, configurar e reconfigurar hardware, realizar limpezas periódicas 
em equipamentos, alimentar equipamentos com suprimentos, supervisionar linha de transmissão, identificar falhas em 
hardware e software, sanar pequenas falhas de hardware, requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e 
software, efetuar controle de peças e suprimentos, assegurar funcionamento de equipamento reserva (stand by), acionar 
equipamentos reserva; D - Garantir segurança das informações: Fazer cópias de segurança (backup), guardar cópia 
de segurança em local prescrito; fazer rodízio de mídias; verificar acesso lógico do usuário, destruir informações sigilo-
sas descartadas; E - Atender cliente e usuário: Disponibilizar recursos operacionais, planejar atendimento a cliente e 
usuário, orientar cliente e usuário na utilização de hardware e software, executar checagem inicial de solicitação, conduzir 
solicitação de suporte, reparar arquivos, reprocessar tarefas de acordo com solicitação, recuperar arquivos, programas e 
relatórios, transferir arquivos, programas e relatórios; F - Inspecionar ambiente físico de trabalho: Controlar acesso 
de pessoas não autorizadas, sugerir mudanças na disposição de equipamentos, verificar temperatura e umidade local, 
verificar equipamentos de energia, checar sistema de detecção de incêndio, checar iluminação de emergência, organizar 
cabeamento.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Informática ou similar de Nível Médio ou 
pós médio. Saber operar plataformas de grande porte (mainframe).

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar disponibilidade; demonstrar iniciativa; administrar o tempo; demonstrar aten-
ção difusa; demonstrar organização; demonstrar autocontrole; agir com objetividade; interpretar leitura técnica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes dos cargos participam da elaboração e programam política de saúde e segurança 
no trabalho (SST); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; 
participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e proces-
sos de trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção 
e controle.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar e participar da elaboração da política do SST: Planejar a política de 
saúde e segurança do trabalho, identificar a política administrativa da instituição, diagnosticar condições gerais da área 
de SST, analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho, comparar a situação atual com a legislação, avaliar 
e comparar os referenciais legais da política a ser implantada, mostrar o impacto econômico de implantação da política, 
desenvolver sistema de gestão de SST, negociar a aplicabilidade da política, participar de reforma e elaboração de normas 
regulamentadoras; B - Implantar a política de SST: Divulgar a política na instituição ou empresa, administrar dificul-
dades de implantação, coordenar equipes multidisciplinares, acompanhar a implantação da política de SST, estabelecer 
programas, projetos e procedimentos de melhoria, elaborar e acompanhar programas preventivos e corretivos, desen-
volver programas, projetos e procedimentos de melhoria, implantar procedimentos técnicos e administrativos, emitir 
ordem de serviço, acompanhar ordem de serviço, promover ação conjunta com a área de saúde; C - Realizar auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área da SST: Avaliar o ambiente de trabalho, interpretar indicadores de eficiência 
e eficácia dos programas implantados, validar indicadores de eficiência e eficácia, avaliar as atividades da organização 
versus os programas oficiais de SST e outros, adequar a política de SST às disposições legais, identificar indicadores para 
replanejamento do sistema, adotar metodologia de pesquisas quantitativas e qualitativas, verificar o nível de atendimento 
e perspectivas de avanço, verificar implementação de ações preventivas e corretivas, avaliar o desempenho do sistema, 
estabelecer mecanismos de intervenção; D - Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade 
de vida e meio ambiente: Utilizar metodologia científica para avaliação, realizar inspeção, realizar análise preliminar de 
risco, elaborar e participar de Laudos ambientais, estudar a relação entre as ocupações dos espaços físicos com o desen-
volvimento sustentável, avaliar procedimentos de atendimentos emergenciais, participar do sistema de gestão ambiental, 
registrar procedimentos técnicos, supervisionar procedimentos técnicos, emitir parecer técnico; E - Desenvolver ações 
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educativas na área de SST: Identificar as necessidades educativas em SST, promover ações educativas em SST, elabo-
rar cronograma de ações educativas de segurança e saúde do trabalho, elaborar recursos e materiais didáticos de ações 
educativas de segurança e saúde, interagir com equipes multidisciplinares, disponibilizar material e recursos didáticos, 
disponibilizar material e recursos didáticos, formar multiplicadores, implementar intercâmbio entre técnicos de segurança 
do trabalho, difundir informações, utilizar métodos e técnicas de comunicação, avaliar ações educativas de segurança e 
saúde, participar dos programas de humanização do ambiente de trabalho, orientar órgãos públicos e comunidade para o 
atendimento de emergências ambientais, participar de ações emergenciais; F - Participar de perícias e fiscalizações: 
Elaborar laudos periciais, atuar como perito, interagir com os setores envolvidos, propor medidas e soluções, acompanhar 
processos nas diversas esferas judiciárias; G - Integrar processos de negociações: Orientar as partes em SST, utilizar 
o referencial legal, promover reuniões com as contratadas, exigir o cumprimento das cláusulas contratuais relativas à SST, 
assessorar nas negociações, elaborar cláusulas de SST para acordos e negociações coletivas; H - Participar da doação 
de tecnologias e processos de trabalho: Analisar a aplicação de tecnologia, avaliar impacto da adoção, estabelecer 
procedimentos seguros e saudáveis, inspecionar implantação, estabelecer formas de controle dos riscos associados, emitir 
parecer sobre equipamentos, máquinas e processos; I - Gerenciar documentos de SST: Elaborar manual do sistema 
de gestão de SST, elaborar normas de procedimentos técnicos e administrativos, produzir anexos de atualização, gerar 
relatórios de resultados, documentar procedimentos e normas de sistemas de segurança, controlar atualização de docu-
mentos, normas e legislação, revisar documentação de SST, atualizar registros, organizar banco de dados, alimentar rede 
de informações; J - Investigar acidentes: Selecionar metodologia para investigação de acidentes, analisar causas de 
acidentes, determinar causas de acidentes, determinar causas de acidentes, identificar perdas decorrentes do acidente, 
elaborar relatório de acidente de trabalho, propor recomendações técnicas e verificar a eficácia das recomendações.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico de Segurança no Trabalho de nível médio ou 
pós-médio. Conhecimentos específicos na área, conhecimentos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de observação técnica, demonstrar ética, trabalhar em equipe, 
demonstrar capacidade de discernimento, administrar conflitos, demonstrar capacidade de negociação, tomar decisões, 
demonstrar visão sistêmica, demonstrar capacidade de comunicação, delegar atribuições e demonstrar atitude pró-ativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes à elaboração de projetos, 
à fiscalização e complementação de obras e arquitetura, obedecida a legislação urbanística vigente. Elaboram planos e 
projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 
analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades da Administração 
Pública; coletar informações e dados; analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetô-
nico compatível com a demanda; definir conceito projetual; elaborar metodologia; pré-dimensionar o empreendimento 
proposto; elaborar estudos preliminares e alternativas; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas; definir 
materiais; elaborar planos diretores e setoriais; elaborar o detalhamento técnico construtivo; elaborar orçamento do pro-
jeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; emitir o registro de responsabilidade técnica (RRT) do 
serviço elaborado; B - Fiscalizar e Gerenciar a execução de obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto, 
fiscalizar obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro e legal, monitorar controle de qualidade dos materiais e 
serviços, ajustar projeto a imprevistos; preparar cronograma físico e financeiro, elaborar o caderno de encargos, cumprir 
exigências legais de garantia dos serviços prestados, implementar parâmetros de segurança, acompanhar execução de 
serviços específicos, aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra, efetuar medições do serviço executado, aprovar 
os serviços executados, entregar a obra executada, executar reparos e serviços de garantia da obra; C - Prestar servi-
ços de consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas, promover integração entre comunidade e planos, 
programas e projetos, elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação, coordenar equipes 
de planos, programas e projetos; D - Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento 
proposto, verificar adequação do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais, avaliar alternativas de implan-
tação do projeto identificar alternativas de operacionalização, identificar alternativas de financiamento, elaborar relatórios 
conclusivos de viabilidade; F - Estabelecer políticas de gestão: Estabelecer diretrizes para legislação urbanística, es-
tabelecer diretrizes para preservação do patrimônio histórico e cultural, monitorar implementação de programas, planos 
e projetos arquitetônicos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Arquitetura e Urbanismo com 
registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Complementam a escolaridade formal, conhecimen-
tos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de síntese; expressar idéias graficamente; transmitir seguran-
ça; dar prova de percepção espacial; manifestar criatividade; gerenciar informações e atividades diversas; demonstrar 
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sensibilidade estética; manifestar comprometimento social; atuar em equipes multidisciplinares; administrar conflitos e 
assegurar a qualidade dos serviços.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande freqüência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as atividades que auxiliem os indivíduos, os grupos 
e as comunidades a usarem as suas próprias iniciativas no sentido de um maior ajuste entre as necessidades do homem 
e seu meio ambiente.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito 
de atuação do Serviço Social e do CRAS com participação da sociedade civil, pesquisar a origem e natureza dos problemas, 
examinando, mediante entrevistas, visitas domiciliares ou outros métodos: o ambiente, as particularidades de indivíduos 
ou grupos; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos, assim como encaminhar providencias e prestar orientação so-
cial a indivíduos, grupos e a população; acompanhar a evolução dos atendimentos nos casos em que se fizer necessário; 
fazer os levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional de interesse social; Atuar articulado 
as outras políticas públicas setoriais; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; coordenar, ela-
borar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; ela-
borar relatórios e mapas estatísticos sobre as suas atividades; planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social; Participar na organização, coordenação e realização de conferências Municipais de Assistência Social e 
afins; prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva do fortalecimento do controle democrático e ampliação na partici-
pação de usuários e ou trabalhadores; executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Assistência Social e registro 
no Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética profissional; manter-se atualizado; ouvir atentamente (saber ouvir); 
demonstrar bom senso; demonstrar sensibilidade; contornar situações adversas; trabalhar em equipe; manter-se im-
parcial; demonstrar auto-controle; lidar com estresse; demonstrar discrição; manter-se disciplinado; manter-se firme; 
demonstrar persistência; mediar conflitos; participar de grupos de estudo; demonstrar sensibilidade política; estimular a 
criação de novos recursos; respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero, de credo, de opção sexual, etc; demons-
trar criatividade; manter o sigilo profissional; manter-se flexível e demonstrar ousadia.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização, coorde-
nação e cuidados para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no 
conteúdo geral.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades fiscaliza-
doras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em defesa do erário e dos 
interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a 
sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 
Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
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Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em Ciências 
Contábeis, Administração, Economia ou Direito, demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, con-
tábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de 
auditoria e demais exigências legais e conhecimentos em informática.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possi-
bilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar 
perdas embora em grau reduzido.

CARGO: AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades fiscaliza-
doras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em defesa do erário e dos 
interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a 
sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 
Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em Ciências 
Contábeis com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, 
financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a 
atividade de auditoria e conhecimentos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
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técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possi-
bilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar 
perdas embora em grau reduzido.

CARGO: BIÓLOGO

CARREIRA: XIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na 
área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; orga-
nizar coleções biológicas; manejar recursos naturais; desenvolver atividades de educação ambiental; realizar diagnósticos 
biológicos, moleculares e ambientais, além de análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Realizar trabalhos 
científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas áreas das Ciências Biológicas. Elaboram documentação técnica 
e científica e podem prestar assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar atividades técnico-científicos de grau superior, de grande complexidade, que en-
volvem: ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, 
projetos, consultorias, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas áreas das ciências 
biológicas; realizar e efetuar estudos e experiências relativos ao manejo dos recursos naturais e à recuperação de ambien-
tes degradados; manejar recursos florestais, pesqueiros e hídricos e estabelecer medidas de conservação desses recur-
sos; propor e orientar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do meio ambiente; pesquisar 
a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento das espécies vegetais existentes na 
arborização pública na cidade, classificando-as cientificamente; pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repo-
voamentos e reflorestamentos; planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras de material para estudo; 
avaliação de impactos ambientais, valoração de danos ambientais, legislação ambiental, conservação de recursos natu-
rais; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias 
do cargo; prestar assessoria e elaborar documentação técnica rotineira: pareceres, laudos, atestados para o licenciamento 
ambiental e registros legais; participar de programa de treinamento, quando convocado; responder tecnicamente elas 
funções de biologia perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo, executar tarefas complementares e afins 
relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à 
educação ambiental, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Biológicas, registro 
no Conselho Regional de Biologia (CRBIO). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defraudados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de atividades relacionadas com a 
etiologia, patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica geral, a perícia odontológica para fins 
administrativos e jurídicos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Diagnosticar e determinar o tratamento; fazer uso dos medicamentos que combatem as 
afecções da boca; fazer clínica buco-dentária considerando: limpeza de dentes, avulsão de tártaro, radiografias e respec-
tivos diagnósticos; fazer cirurgia plástica e prótese buco-dentária; fazer clínica odontopediátrica; proceder a estudos e 
pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando a consequente assistência, através de visitas às escolas, 
hospitais e outras entidades de âmbito municipal; executar perícias odonto-legais; planejar, dirigir e participar das cam-
panhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de escovação, etc.; elaborar rela-
tórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas atividades; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, 
elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Odontologia com registro no 
Conselho Regional de Odontologia e demais exigências legais.
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EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar paciência; evidenciar habilidade manual; cultivar senso estético; demonstrar 
bom senso; demonstrar equilíbrio emocional; evidenciar criatividade; demonstrar sensibilidade, demonstrar equilíbrio 
frente a situações imprevistas e evidenciar organização.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar 
atividades e situações que se renovam em sua natureza com frequência. Os problemas defrontados são igualmente com-
plexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: CONTADOR
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, coisas, 
direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e 
outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a 
despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas 
internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua ver-
são final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fisca-
lizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, 
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; pre-
parar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, conforme definido na 
mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabelecidos pela Lei Complementar 
101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; 
orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar 
serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENFERMEIRO
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a recuperação da saúde do paciente nos hospitais, nas clínicas, em postos de saúde 
ou mesmo na casa do doente, desenvolvendo prevenção de doenças, participando de projetos de saúde pública. Prestam 
assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, navios, postos de saúde e 
em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam 
serviços de enfermagem, programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Podem realizar pesquisas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar e dirigir os serviços de enfermagem de hospitais, clínica e postos de saúde; 
acompanhar o trabalho dos técnicos e auxiliares nos setores de enfermagem; atuar no controle de qualidade dos equipa-
mentos e materiais hospitalares; organizar e supervisionar os centros cirúrgicos, cuidando para que todos os instrumentos 
à cirurgia estejam em ordem; acompanhar paciente da gestação ao parto e amamentação; trabalhar em programas de 
planejamento familiar dando assistência e orientação ás famílias necessitadas; cuidar de crianças e recém-nascidos em 
creches, hospitais e postos de saúde; executar programas de saúde da comunidade e de educação sanitária em centros de 
saúde e de ensino; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros quando 
solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior de Enfermagem e registro no Conselho Re-
gional de Enfermagem.
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EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar flexibilidade e organização; autocontrole; adaptar-se às situações; observar 
com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e demonstrar destreza manual.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas exigem do ocupante preparo para lidar com imprevisto e com situações em 
que a emoção será posta à prova.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos são de 
valor médio e de fácil reposição.

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução, coordenação, acompa-
nhamento, fiscalização, avaliação e supervisão de projetos de engenharia ambiental, objetivando a redução do impacto 
de atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente. Elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar 
assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, coordenar, executar, elaborar, supervisionar e analisar projetos referentes à recu-
peração de danos ambientais e de prevenção de impactos as atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; 
monitorar a qualidade da água e fiscalizar a emissão de gases poluentes que prejudicam a qualidade do ar; elaborar e 
acompanhar projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento básico e tratamento de resíduos; realizar perí-
cias, prestar assessoria e elaborar e emitir laudos e pareceres sobre projetos para o licenciamento ambiental, atividades, 
análise de impacto referentes a sua área de atuação; desenvolver e executar projeto de recuperação de áreas poluídas e 
degradadas e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos ambientais; elaborar 
propostas alternativas para tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais; elaborar documen-
tação técnica e científica; prestar assistência e consultoria técnica; demonstrar discernimento; desenvolver raciocínio 
lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade, participar de programa de treinamento, quando 
convocado; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; responder tecnicamen-
te elas funções de engenharia ambiental perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo e desenvolver outras 
atividades afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Ambiental, registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA). CNH categoria “AB”. Complementam a esco-
laridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defraudados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos de 
engenharia civil relativos às rodovias, sistema d’água e esgoto e outros, estudando e preparando planos, métodos de tra-
balho para orientar a construção, reparos de obras, assegurando os padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar e executar projetos de engenharia civil no que se refere às estruturas de prédios, 
pontes e outros afins; estudar projetos dando o respectivo parecer no que se refere a construção de obras públicas e par-
ticulares; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem, pontes e matadouros, bem como, drenagem 
para irrigações destinados ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural; dirigir e fiscalizar 
construção de edifícios, com todas a suas obras complementares; projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de 
calçamento de ruas e logradouros públicos; coordenar e supervisionar a execução de obras de saneamento urbano e rural; 
efetuar cálculos dos projetos elaborados; realizar perícias e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua 
especialidade; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Civil, registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.
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JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos, 
estudos, planos e métodos de trabalho para orientar a realização dos serviços públicos e sua fiscalização, assegurando os 
padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Engenharia Rural, compreendendo: atividades aplicadas para fins florestais de topo-
grafia, foto-interpretação, hidrologia, irrigação, drenagem e açudagem; instalações elétricas de baixa tensão, para fins 
florestais; construções para fins florestais, desde que não contenham estruturas de concreto armado ou aço; construção 
de estradas exclusivamente de interesse florestal; B - Defesa sanitária, compreendendo controle e orientação técnica na 
aplicação de defensivos para fins florestais; C - Em geral: I - Mecanização, compreendendo experimentação, indicação do 
emprego de tratores, máquinas e implementos necessários a fins florestais; II - Pesquisa, introdução, seleção, melhoria e 
multiplicação de matrizes, sementes, mudas, no campo florestal; III - Padronização, conservação, armazenagem, classi-
ficação, abastecimento e distribuição de produtos florestais; IV - Florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção 
e manejo de florestas; V - Exploração e utilização de florestas de seus produtos; VI - Levantamento, classificação, análi-
se, capacidade de uso, redistribuição, conservação, correção e fertilização do solo, para fins florestais; VII - Tecnologia e 
industrialização de produtos e sub-produtos florestais; VIII - Arborização e administração de parques, reservas e hortos 
florestais; IX- Fitopatologia, microbiologia, parasitologia e entomologia florestais; X - Xilologia. Secagem, preservação e 
tratamento da madeira; XI- Meteorologia, climatologia e ecologia; XII - Silvimetria, dendrologia e métodos silviculturais; 
XIII - Extensão, cadastro, estatística e inventário florestais; XIV- Política e economia florestais; XV- Promoção e divulga-
ção de técnicas florestais; XVI- Assuntos de engenharia legal referentes a florestas, correspondendo vistorias, perícias, 
avaliações, arbitramentos e laudos respectivos; XII- Planejamento e projetos referentes à engenharia florestal; XIII e 
executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Florestal, registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos 
de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: FARMACÊUTICO

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as tarefas relacionadas com a composição e for-
necimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animais 
e vegetal de matérias-primas e de produtos acabados, para atender a receitas medicas, odontológicas e veterinárias e a 
dispositivos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais e fórmu-
las químicas, para atender a produção de remédios e outros preparados; fornecer produtos médicos e cirúrgicos, seguindo 
receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e produtos equi-
parados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender 
aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo de 
métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, piro-
gêneo e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; 
fazer análises clínicas de exudatos e transudados humanos, como sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros, valendo-se 
de diversas técnicas especificas, para complementar o diagnostico de doenças; realizar estudos análises e testes com 
plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a 
analise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de exudatos e transudados humanos 
ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar a emissão de laudos técnicos-peri-
ciais; efetuar analise bromatológica de alimento, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, 
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde publica; fiscalizar farmácias, drogarias, industrias quí-
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mico-farmacêuticas, quanto ao aspecto-sanitário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; 
assessorar autoridades superiores preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim 
de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres, manifestos e outros; prestar serviços 
de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado; prestar plantão na Far-
mácia Básica da Unidade de Saúde e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Farmácia/Bioquímica com re-
gistro no Conselho Regional de Farmácia e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, demonstrar dinamismo, evidenciar iniciativa, demonstrar capaci-
dade de decisão, cultivar visão global, demonstrar adaptabilidade; desenvolver visão espacial; evidenciar raciocínio lógico 
e desenvolver raciocínio matemático.

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante usa iniciativa própria para solucionar problemas simples e encaminhá-las. Em 
sua grande maioria as tarefas são repetitivas.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conser-
var a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos 
e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Atender pacientes: Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-
-culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material 
terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor 
normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; 
prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas 
terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes. B - Habilitar 
pacientes: eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-múscu-
lo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; 
habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), 
em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL). 
C - Orientar pacientes e familiares: explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar 
e executar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. D - Outros serviços: pro-
mover campanhas educativas, produzir manuais e folhetos explicativos, utilizar recursos de informática, executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional, prestar serviços de inspeção, 
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Fisioterapia, com registros no conselho 
profissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal 
e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar 
linguagem; preservar sigilo médico.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações para pro-
moção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elabo-
ram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 
do corpo humano; Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, 
perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; Praticar intervenções cirúrgicas 
para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano; Aplicar as leis e regulamentos de saúde 
pública, para salvaguardar e promover a saúde da coletividade; Realizar perícias médicas; Realizar pesquisas sobre natu-
reza, causas e desenvolvimento de enfermidades; Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazem aplicação 
de suas descobertas; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexida-
de associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, inscrição no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal 
e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar 
linguagem; preservar sigilo médico.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem estar 
animal; podem promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; 
atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar 
nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração 
de legislação pertinente.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Fomentar produção animal: dimensionar plantel; estudar viabilidade econômica da 
atividade; estabelecer interface entre informática e produção animal; realizar análise zootécnica; realizar diagnóstico de 
eficiência produtiva; desenvolver programas de controle sanitário de plantéis; elaborar projetos de instalações e equipa-
mentos zootécnicos; desenvolver programas de melhoramento genético; avaliar características reprodutivas de animais; 
elaborar programas de nutrição animal; projetar instalações para animais; supervisionar implantação e funcionamento 
dos sistemas de produção; aprimorar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; supervisionar qualidade dos 
ingredientes utilizados na alimentação animal; orientar criação de animais silvestres em cativeiro; controlar serviços de 
inseminação artificial; adaptar tecnologia de informática à produção animal. B - Praticar clínica médica veterinária, 
em todas as suas especialidades: Realizar e interpretar resultados exame clínico de animais; diagnosticar patologias; 
prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção; realizar sedação, anestesia, e tranquilização de animais; 
realizar cirurgias e intervenções de odontologia veterinária; coletar material para exames laboratoriais; realizar exames 
auxiliares de diagnóstico; realizar necrópsias. C - Exercer defesa sanitária animal: Elaborar diagnóstico situacional 
para elaboração de programas; elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças; coletar material para 
diagnóstico de doenças; executar atividades de vigilância epidemiológica; realizar sacrifício de animais; analisar relatório 
técnico de produtos de uso veterinário; analisar material para diagnóstico de doenças; avaliar programas de controle e 
erradicação de doenças; notificar doenças de interesse à saúde animal; controlar trânsito de animais, eventos agropecuá-
rios e propriedades. D - Promover saúde pública: Analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; avaliar 
riscos do uso de insumos; coletar e analisar produtos para análise laboratorial; inspecionar produtos de origem animal; 
fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; elaborar programas de controle e erradicação de zoonoses; elaborar pro-
gramas de controle de pragas e vetores; executar programas de controle de qualidade de alimentos; executar programas 
de controle e erradicação de zoonoses; executar programas de controle de pragas e vetores; orientar acondicionamento 
e destino de lixo causador de danos à saúde pública; elaborar programas de controle de qualidade de alimentos; notificar 
ocorrências de zoonoses às autoridades competentes. E - Elaborar laudos, pareceres e atestados: Emitir atestado de 
saúde animal; emitir laudo de necrópsia; emitir parecer técnico; emitir laudo técnico; realizar atividades de peritagem em 
demandas judiciais; elaborar projetos técnicos. F - Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade 
de produtos: Executar análises laboratoriais de controle de qualidade; monitorar padrões de qualidade de matérias-pri-
mas e produtos; testar produtos, equipamentos e processos; desenvolver novos produtos; aprimorar produtos. G - Atuar 
na área de biotecnologia: Manipular genes e embriões de animais; manipular microorganismos e subunidades, para 
utilização em processos biotecnológicos; utilizar técnicas de criopreservação de material biológico; realizar fertilização in 
vitro; desenvolver produtos com técnica de biologia molecular; participar em comissões de biossegurança; adotar medidas 
de biossegurança. H - Serviços gerais: utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina Veterinária, com registro no 
conselho profissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar habilidade manual; física e versatilidade; agir com iniciativa e agir com cora-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas complexas, basicamente variadas segundo normas ou políticas gerais da Prefei-
tura. Usa de julgamento independente para tomar decisões que envolvam a definição e a solução de problemas originais, 
altamente técnicos e constantes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Materiais de trabalho são de valor médio e de fácil reposição. Efeitos na 
execução dos trabalhos da Prefeitura são mínimos.

CARGO: NUTRICIONISTA

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, or-
ganizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de 
programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias 
de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao Manual de Boas Práticas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou 
enfermos); Identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito alimentar; coletar 
dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto energético; 
identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de cuidados nutricionais; 
realizar prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em 
prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares e cuidadores; realizar acompanhamento 
nutricional; dar alta em nutrição; realizar atendimento domiciliar; prover educação nutricional; elaborar plano alimentar 
em atividades físicas; B - Administrar unidades de alimentação e nutrição: Planejar cardápios, confeccionar escala 
de trabalho, selecionar fornecedores, selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios comprar 
gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios supervisionar compras, supervisionar recepção de gêne-
ros, supervisionar controle de estoque, transmitir instruções à equipe, supervisionar pessoal operacional, supervisionar 
preparo das refeições, supervisionar distribuição das refeições, verificar aceitação das refeições, medir resto-ingestão, 
avaliar etapas de trabalho, executar procedimentos técnico-administrativos; C - Efetuar controle higiênico-sanitário: 
Controlar higienização de pessoal, controlar higienização de ambiente, controlar higienização de equipamentos e utensílios 
controlar higienização de alimentos, controlar validade de produtos, controlar qualidade de alimentos, identificar perigos 
e pontos críticos de controle (appcc), solicitar análise microbiológica dos alimentos, efetuar visitas técnicas; D - Estrutu-
rar atendimento ao consumidor: estruturar banco de dados, estruturar ponto de atendimento, esclarecer dúvidas dos 
pacientes, informar consumidores, providenciar troca de produtos, informar a Prefeitura dos resultados do atendimento, 
sugerir melhorias de produtos e serviços, participar de ações de marketing, estruturar plano de gerenciamento de crise; E 
- Gerenciar recursos humanos e materiais e financeiros: capacitar pessoal, avaliar desempenho de pessoal, requali-
ficar pessoal, aplicar ações preventivas e corretivas, controlar custos, aplicar programas de auditoria interna, confeccionar 
plano de contingência, prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, 
quando solicitado e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Nutrição, com registro no conselho pro-
fissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dominar legislação, manipular instrumentos de avaliação do estado nutricional, atualizar-
-se, especializar-se, demonstrar espírito de equipe, manter-se dinâmico, demonstrar criatividade, flexibilidade, liderança, 
delegar funções, transmitir segurança, contornar situações adversas, lidar com informática, lidar com o público, participar 
de entidades de classe, participar de grupos técnicos, participar de reuniões técnicas, participar de entidades técnico-cien-
tíficas, participar de programas institucionais, demonstrar capacidade redacional, demonstrar fluência verbal, trabalhar 
em equipe multi e interdisciplinar.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua consul-
toria e assessoramento jurídico.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua con-
sultoria e assessoramento jurídico; promover privativamente a cobrança judicial da dívida do Município; promover medi-
das administrativas e judiciais para proteção dos bens e patrimônio do Município; apreciar, por determinação do Prefeito 
Municipal, a legalidade e moralidade dos atos dos agentes da Administração Municipal, cabendo-lhe propor, quando se fize-
rem necessárias, as ações judiciais competentes; examinar e aprovar previamente as minutas dos editais de licitação, con-
tratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para formação 
de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer 
órgãos ou entidades integrantes da Administração do Poder Executivo, inclusive seus aditamentos; prestar assessoramen-
to técnico-legislativo ao Prefeito Municipal na elaboração de projetos de lei, decretos, vetos e atos normativos em geral; 
fixar administrativamente a interpretação da Constituição, das leis, decretos, ajustes, contratos e atos normativos em 
geral, a ser uniformemente observadas pelos órgãos e entidades da Administração Municipal; assessorar privativamente o 
Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e di-
retrizes; editar enunciados dos seus Pronunciamentos; propor ação civil pública em representação ao Município; propor ao 
Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico que visem proteção do patrimônio dos órgãos da Administração centralizada 
e descentralizada; elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis ou atos municipais, submetendo-as ao Pre-
feito Municipal; opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados 
relacionados com a Administração Municipal; e exercer outras atividades compatíveis com sua destinação constitucional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Bacharelato em Direito e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Expressar-se com clareza verbal; demonstrar capacidade de expressão escrita; agir com 
ética profissional; agir com isenção; agir com autoridade inerente ao cargo; agir com sensibilidade social; raciocinar logi-
camente; atualizar seus conhecimentos técnicos; portar-se com discrição; evidenciar combatividade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: PSICÓLOGO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições proceder ao estudo e análise dos processos intra-
pessoais e das relações interpessoais, possibilitando a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no 
âmbito das instituições de várias naturezas, onde quer que se dêem estas relações.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplica conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir 
nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a 
condições políticas, históricas e culturais. O Psicólogo, dentro de suas especificidades profissionais, atua no âmbito da 
educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação com o objetivo de promover, em seu 
trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano, analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e 
psicossociais sobre os sujeitos na sua dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais, para orientar-se no psicodiagnós-
tico e atendimento psicológico; promove a saúde mental na prevenção e no tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando 
para favorecer um amplo desenvolvimento psicossocial; elabora e aplica técnicas de exame psicológico, utilizando seu 
conhecimento e práticas metodológicas específicas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da personalida-
de, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado, 
conforme a necessidade.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Psicologia com registro no 
Conselho de Classe e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter sigilo; cultivar a ética; demonstrar ciência sobre código de ética profissional; de-
monstrar ciência sobre legislação pertinente; trabalhar em equipe; manter imparcialidade e neutralidade; demonstrar bom 
senso; respeitar os limites de atuação; ser psicoanalisado; ser psicoterapeutizado; demonstrar continência (Acolhedor); 
demonstrar interesse pela pessoa/ser humano; ouvir ativamente (saber ouvir); manter-se atualizado; contornar situações 
adversas; respeitar valores e crenças dos clientes; demonstrar capacidade de observação; demonstrar habilidade de ques-
tionar; amar a verdade; manter o setting analítico; demonstrar autonomia de pensamento; demonstrar espírito crítico; 
respeitar os limites do cliente e tomar decisões em situações de pressão.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ativi-
dades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: As possibilidades de perda devido a descuidos são mínimas.
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CARGOS DO MAGISTÉRIO

CARGO: PROFESSOR MA.PA

ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Elaborar o seu plano de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientar, controlar, avaliar e registrar as ati-
vidades do processo ensino aprendizagem; Ministrar aulas, zelar pela aprendizagem dos alunos; Executar carga horária 
estabelecida dentro do calendário letivo aprovado pelo órgão competente; Participar da elaboração e execução do projeto 
político-pedagógico da escola; Elaborar e/ou selecionar materiais pedagógicos; Desenvolver atividades de recuperação 
da aprendizagem para os alunos que dela necessitarem; Participar de reuniões, grupos de estudo e outros eventos pro-
movidos pela escola; Participar de programas educacionais que objetivem promover a formação profissional continuada; 
Planejar, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento educacional dos alunos, proporcionando-lhes oportunidades 
de aprender; Responder pelo aproveitamento escolar de seus alunos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica 
da unidade escolar; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Freqüentar cursos planejados pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, destinados à sua formação, atualização ou aperfeiçoamento; Promover a saudável in-
teração na sala de aula, estimular o desenvolvimento de auto-imagem positiva, de autoconfiança, autonomia e respeito 
entre os alunos; Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na escola, garantindo a todos o direito à aprendi-
zagem; Participar e/ou empreender atividades extra-classe desenvolvidas na escola; Participar do processo de integração 
escola-comunidade; Propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica; Participar de discussões e decisões da 
escola mediante atuação conjunta com os demais integrantes da comunidade escolar através do Conselho de Classe e de 
Escola; Cultivar o desenvolvimento/formação de valores éticos; Zelar pela preservação do patrimônio escolar; Participar 
efetivamente do Conselho de Classe; Apresentar informações de avaliação do rendimento escolar de seus alunos; Identi-
ficar alunos de aproveitamento insuficiente, analisar suas causas e sugerir medidas para minimizar seus efeitos; Detectar 
casos de alunos que apresentam problemas específicos e proporcionar atendimento diferenciado; Executar todos os re-
gistros necessários à documentação escolar, mantendo-os atualizados; Respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela 
escola; Desempenhar outras funções afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Formação licenciatura de graduação plena em curso reconhecido pelo MEC, com di-
ploma registrado na forma da lei.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: regência de classe no âmbito da Educação Infantil 
(Creche e Pré-Escola) e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: PROFESSOR MA.PB

ATUAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

O professor “B” tem a seu cargo as atribuições indicadas para o professor “A”, destacando entre elas: Participar da elabo-
ração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis em atingir os fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino-aprendizagem; Desempenhar outras funções afins.
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Licenciatura de graduação plena na área de atuação específica, em cursos reconheci-
dos pelo MEC. Admitem-se, ainda, profissionais com graduação correspondente às áreas de conhecimentos específicos do 
currículo, acrescida da complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem, 
demonstrar conhecimento, conteúdos, criatividade e dinamismo; controlar situações adversas e demonstrar a competên-
cia de trabalhar em equipe.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Exercício da regência de classe nas Séries Finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: PROFESSOR MA.PP

ATUAÇÃO: UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para planeja-
mento educacional, administração escolar, supervisão escolar, orientação educacional e inspeção escolar.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

São atribuições do professor em função de Magistério de natureza pedagógica a direção escolar, a administração, a ava-
liação, o planejamento, a pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a assistência técnica, o assessoramento em 
assuntos educacionais, chefia, coordenação, acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares 
na área de educação, compreendendo as seguintes especificações: I - no âmbito escolar: Coordenar a elaboração e a 
execução de proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo 
em vista atingir os seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover 
meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração de sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, 
em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensá-
veis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas 
e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagó-
gicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o financiamento das 
escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. Participar 
do processo de avaliação escolar e recuperação de alunos, analisando coletivamente as causas do aproveitamento insatis-
fatório e propor medidas para superá-los; Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas competências profissio-
nais, assessorando pedagogicamente e estimulando o espírito de equipe; Coordenar a elaboração, de forma coletiva, de 
planos curriculares, e planos de curso, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem, coordenando e avaliando a 
sua execução. II - no âmbito da administração municipal: Inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar 
as atividades das unidades escolares de ensino, da rede pública municipal, seguindo as normas do Sistema Estadual de 
Ensino. diligenciar a execução de planos, programas , projetos e atividades educacionais, bem como acompanhar e con-
trolar sua execução, desenvolver estudos, diagnóstico qualitativos e quantitativos sobre a realidade de ensino e elaborar 
programas, planos e projetos de intervenção; propor alternativas à tomada de decisão em relação às necessidades e 
prioridades de educação; elaborar, avaliar e propor medidas e instrumentos de acompanhamento e controle da execução 
de planos, programas, projetos e atividades educacionais; prestar assistência técnica em assuntos pedagógicos; desem-
penhar assessoria em assuntos educacionais e outras atividades educacionais que lhe forem delegadas; responder pela 
gestão da educação. Incluindo o planejamento, acompanhamento, controle e avaliação dos diversos setores que integram 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educa-
cional, Inspeção e Administração Escolar, em curso reconhecido pelo MEC, nos termos da legislação vigente. 

EXPERIÊNCIA: ter experiência mínima de dois anos em atividades de ensino, adquirida em qualquer nível ou sistema de 
ensino público ou privado.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem. 
Demonstrar capacidade de tomar decisões, atitude empreendedora, de liderança, capacidade de administrar conflitos, 
comunicação oral e escrita.
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ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Para atendimento às necessidades específicas, pode-
rão atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou nos Centros de Educação Infantil e Escolas do Ensino 
Fundamental, coordenando atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Elaborar, acompanhar e 
avaliar o plano, programas e projetos, voltados para o desenvolvimento do Sistema e/ou rede de ensino e de escola, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos, omissão ou negligência.

CARGOS DO SAAE

CARGO: AJUDANTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; abrir 
e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e descarregar ca-
minhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, 
bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e 
colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 
serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na construção de bueiros 
e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação 
de canteiros em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto 
com massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 
trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CONTADOR

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, coisas, 
direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e 
outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a 
despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas 
internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua ver-
são final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fisca-
lizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, 
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; pre-
parar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, conforme definido na 
mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabelecidos pela Lei Complementar 
101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; 
orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar 
serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no 
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Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: QUÍMICO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, re-
agentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras. Produzir subs-
tâncias, desenvolver metodologias analíticas, interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de substâncias, 
supervisionar procedimentos químicos, coordenar atividades químicas laboratoriais e industriais.

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas: selecionar metodologias 
de análise, materiais e reagentes de análise e critérios de amostragem; coletar; acondicionar amostras para preserva-
ção; reduzir granulometria de amostras; homogenizar, quartear e dimensionar amostras; submeter amostras a processos 
químicos e físicos; medir parâmetros químicos e físico-químicos de amostras. B - Produzir substâncias: especificar 
matérias-primas; extrair, sintetizar, concentrar, purificar e secar substâncias; caracterizar substâncias e produtos; estabe-
lecer composição de produto final; assessorar em desenvolvimento de equipamentos; orientar processo de acondiciona-
mento de produtos; estabelecer prazo de validade de produtos. C - Desenvolver metodologias analíticas: pesquisar 
bibliografia; elaborar procedimentos analíticos; validar metodologias analíticas; estimar custo-benefício de metodologias; 
analíticas. D - Interpretar dados químicos: tratar dados; analisar resultados de ensaio; comparar resultados com pa-
râmetros analíticos e de referência; avaliar aplicabilidade de métodos; rastrear causas de alterações em resultados; emitir 
pareceres, laudos e relatórios técnicos. E - Monitorar impacto ambiental de substâncias: Mensurar geração de resí-
duos poluentes; identificar resíduos poluentes; mensurar grau de toxicidade de substâncias; descartar resíduos inertes; 
reciclar substâncias; tratar resíduos químicos, físicos, biológicos e radioativos; monitorar comportamento de substâncias 
em ambiente; monitorar confinamento de substâncias tóxicas e/ou radioativas; descrever ações preventivas e corretivas 
de impacto ambiental; fiscalizar descarte de resíduos poluentes. F - Supervisionar procedimentos químicos: Definir 
metodologia de processos; supervisionar recepção e identificação de amostras; verificar procedência e características de 
matéria-prima; verificar condições de uso de equipamentos; supervisionar calibração de equipamentos e execução de 
ensaios; examinar relatórios de produção; implementar ações preventivas e corretivas; referendar resultados. G - Coor-
denar atividades químicas laboratoriais e industriais: Especificar equipamentos e materiais necessários; controlar 
entrada e saída de materiais e equipamentos; inspecionar uso de equipamentos de segurança. H - Serviços gerais: utilizar 
recursos de Informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Química, registro no conselho 
de classe respectivo. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências 
legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Os candidatos classificados nas áreas profissionais específicas deverão desenvolver suas atividades descritas nas leis de 
sua criação, Leis Municipais nºs 543/01, 544/01, 585/02, 764/07, 820/09 e suas alterações e demais normas administra-
tivas (podendo ser acessadas nos sites: www.cmav.es.gov.br e www.pmav.es.gov.br), nos órgãos ou setores desta muni-
cipalidade, de acordo com a necessidade, lotação e horários determinados pela Administração.
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ANEXO IV

REQUISIÇÃO PARA CONDIÇÃO ESPECIAL

Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento 

Eu ___________________________________________________________________________

Inscrição nº ________________, portador do documento de identificação nº _______________________ , expedido 
pelo ______________________________, candidato (a) ao cargo de _______________________________________
________ no Concurso Público do Município de _____________________________________ , venho requerer a V.Sa, 
condições especiais para realizar a prova conforme as informações prestadas a seguir:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

São Domingos do Norte/ES - .......... de ............................................. de 2016.

Assinatura do Candidato

ANEXO V

FORMULÁRIO PRÓPRIO PARA RECURSOS DE QUESTÕES OBJETIVAS E GABARITOS

 IMPORTANTE:

04) Para cada questão use uma folha de formulário.

05) Os questionamentos devem atender aos itens : 11.1.2 ;

11.1.2.1 ;11.1.2.1.1 e 11.1.2.1.2.

06) Nas questões anuladas, os pontos correspondentes serão

atribuídos a todos candidatos.

Candidato:

Cargo: 

Inscrição: Número da questão: 

FUNDAMENTAÇÃO

Assinatura do Candidato

São Domingos do Norte: ............. de ..................................  de 2016.
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ANEXO VI

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo

Identidade Nº

Cargo  Tel.:

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

Declaro que estou desempregado, não estou recebendo seguro desemprego, tenho consumo mensal de energia elétrica domiciliar 
não superior a 100 (cem) KWh, não estou exercendo qualquer atividade remunerada e minha renda familiar não é superior a 01 (um) 
salário mínimo.

São Domingos do Norte/ES : .............. de ................................. de 2016.

Assinatura do Candidato

ATENÇÃO

· Este requerimento não dispensa o candidato do envio da documentação por

via postal AR.

· Qualquer inveracidade constatada nos documentos comprobatórios

de isenção de pagamento da taxa de inscrição será fato para o

cancelamento da isenção/inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela

decorrentes.

· Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do

candidato, assim como a idoneidade dos documentos apresentados.

· A solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição

deverá ser feita, obrigatoriamente, no período de 24 a 29 de março de

2016.

· Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de isenção entregues ou

remetidos fora do prazo estipulado.

· A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia 08 de

Abril de 2016 no endereço eletrônico www.fest.org.br.
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São Gabriel da Palha

prEfEIturA

DECISÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 - RE-
EDITADO

Publicação Nº 42387

DECISÃO FINAL

Processo Administrativo nº 5634/2015 de 19/08/ 
2015.

Pregão presencial nº 01/2016 de 21/01/2016, ree-
ditado em 03/03/2016.

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para aten-
der as necessidades da Secretaria de Educação.

Devido ao não comparecimento de empresa neste Pregão, 
conforme ata da sessão que integra o processo, a licitação 
foi considerada “DESERTA”.

Torno público o resultado com a sua publicação no Diário 
Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), cum-
prindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 
consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica.

Remeto o presente a apreciação da Secretaria requisitante 
para que tome conhecimento acerca do resultado da licita-
ção, e após, envie-o para Procuradoria Geral do Município 
para os seus trâmites finais.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-
sados.

São Gabriel da Palha, em 23 de Março de 2016.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

DECRETO N.º 94-2016-ALTERA DISPOSITIVO NO 
DECRETO N.º 559-2016 QUE DESIGNA SERVIDORES-
-RECURSOS PETE-ES

Publicação Nº 42445

DECRETO N.º 94, DE 23 DE MARÇO DE 2016.

ALTERA DISPOSITIVO NO DECRETO N.º 559, DE 18 
DE OUTUBRO DE 2013.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais e

Considerando o Processo Administrativo n.º 001632/2016, 
de 15 de março de 2016,

D E C R E T A :

Art. 1.º - O Art. 1.º do Decreto n.º 559, de 18 de outubro 
de 2013, que Designa Servidores, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 1.º DESIGNAR os servidores que irão movimentar a 
conta referente aos recursos financeiros recebidos do Pro-
grama Estadual do Transporte Escolar – PETE-ES:

RAYANA CRUZ – Tesoureira Municipal
SANDRO VAGNO BASTO – Secretário Municipal de Educa-
ção
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS – Prefeito Municipal”

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 02 de março de 2015.

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 23 de março de 2016. 

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

 

PORTARIA Nº 220/2016 -  CONCEDE GRATIFICAÇÃO 
- ASSIDUIDADE

Publicação Nº 42382

PORTARIA Nº 220/2016 CONCEDE GRATIFICAÇÃO – 
ASSIDUIDADE 

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 732/2016, 
de 05/02/2015, em que a servidora Rosimar Aparecida Sa-
badini, requer o recebimento de Gratificação-Assiduidade;

R E S O L V E:
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Art. 1.º - CONCEDER à servidora ROSIMAR APARECIDA 
SABADINI, Matrícula 773, Professor “A” MAPA, Nível II, Re-
ferência 8, a 2ª (segunda) gratificação – assiduidade, re-
ferente ao período de 12/03/2016 a 11/03/2016, fazendo 
jus a perceber mais 25% (vinte e cinco por cento) sobre 
seus vencimentos, a partir de 12/03/2016, conforme es-
tabelece o Artigo 74, da Lei Complementar n º 44/2015, 
de 19/11/2015.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2016.

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 22 de março de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 223/2016 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRES-
SÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 42421

PORTARIA Nº 223/2016 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO 
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e De-
fine o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão; 
CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;
CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7842/2015, de 27/11/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipal da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, referente ao biênio 2014/2016, realizado em NOVEMBRO/2015, conforme 
Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - ES, em 23 de março de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 223/2016, DE 23/03/2016.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – NOVEMBRO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Nº Servidores Avaliados Cargo Período Avaliado Classe Atual Percentual 
Obtido 

01 JOSÉ IRINEU VIAL Trabalhador Braçal 12/11/2014 a 11/11/2015 M 94,65%

02 MARIA ROSA PEREIRA DE SOUZA Gari 01/11/2014 a 31/10/2015 I 82,15%

 

PORTARIA Nº 224/2016 -DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRES-
SÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 42422

PORTARIA Nº 224/2016 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO 
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e De-
fine o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 8372/2015, de 22/12/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão do Servidor Público Municipal da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos e Transporte, referente ao biênio 2014/2016, realizado em DEZEMBRO/2015, conforme Anexo 
Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - ES, em 23 de março de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 159

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 224/2016, DE 23/03/2016.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – DEZEMBRO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Nº Servidor Avaliado Cargo Período Avaliado Classe Atual Percentual 
Obtido 

01 MAGNO BELLUCIO Trabalhador Braçal 14/12/2014 a 13/12/2015 I 94,65%

 

PORTARIA Nº 225/2016 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRES-
SÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 42425

PORTARIA Nº 225/2016 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO 
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e De-
fine o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 8378/2015, de 22/12/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão do Servidor Público Municipal da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, referente ao biênio 2014/2016, realizado em 
DEZEMBRO/2015, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de 
Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - ES, em 23 de março de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 225/2016, DE 23/03/2016.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – DEZEMBRO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Nº Servidor Avaliado Cargo Período Avaliado Classe Atual Percentual 
Obtido 

01 JOÃO CIRINEU SPERANDIO Calceteiro 14/12/2014 a 13/12/2015 I 100%

 

PORTARIA Nº 226/2016 - DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRES-
SÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

Publicação Nº 42427

PORTARIA Nº 226/2016 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO 
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e De-
fine o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São 
Gabriel da Palha”;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão; 
CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;
CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;
CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 777/2016, de 11/02/2016,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão da Servidora Pública Municipal da Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao biênio 2016/2018, realizado em JANEIRO/2016, conforme Anexo Único desta Portaria, 
em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - ES, em 23 de março de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 226/2016, DE 23/03/2016.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JANEIRO/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Servidora Avaliada Cargo Período Avaliado Classe Atual Percentual 
Obtido 

01 FABIOLA KISSTER MUTZ Inspetora de Endemias 12/01/2015 a 11/01/2016 C 92,85%

 

CâmArA munICIpAl

PORTARIA Nº 17/2016
Publicação Nº 42443

PORTARIA Nº. 017, DE 23 DE MARÇO DE 2016.

EXONERA SERVIDOR

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da 
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições le-
gais,

RESOLVE:

Art.1º- EXONERAR, o Senhor FÁBIO JUNIOR DAS NE-
VES, do Cargo de Assessor Parlamentar, Referência CC-4, 
do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha-ES. 

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor com efeitos a 17 de 
março de 2016, e será publicada no Diário Oficial dos Mu-
nicípios.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EVERALDO JOSE DOS REIS
Presidente

RICARDO LEANDRO MAURI
1º Secretário 

São José do Calçado

prEfEIturA

PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA PEÇAS PARA ONIBUS, PLACA OYE 5688
Publicação Nº 42362

PEDIDO DE ORÇAMENTO

A Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Calçado-ES vem através deste, solicitar orçamento para PEÇAS 
PARA ONIBUS, PLACA OYE 5688, MODELO: MARCOPOLO/VOLARE, FAB:2014, MOD:2014, CHASSIS: 93PB43M32EC952079.

REQUERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FORNECEDOR: __________________________________________________________________________ 

CNPJ: ________________________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________  

TEL DE CONTATO :_ _____________________________________________________________________

ONIBUS, PLACA OYE 5688, MODELO: MARCOPOLO/VOLARE, FAB:2014, MOD:2014, CHASSIS: 93PB-
43M32EC952079, COR: PRATA. 
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REVISÃO DE 50.000 KM 

ITEM Quant. Valor Unitário Valor Total

01 FLUIDO FREIO DOT 4 01 R$ R$

02 ÓLEO OH 50 ATFTA 02 R$ R$

03 LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA 01 R$ R$

04 REBITE LONA FREIO 10X10 LATAO 64 R$ R$

05 PALHETA LIMPADOR 715 MM 02 R$ R$

06 FILTRO COMBUSTÍVEL 01 R$ R$

07 FILTRO LUBRIFICANTE 01 R$ R$

08 GRAXA LUBRIFICANTE 01 R$ R$

09 GRAXA SPLAY 300 ML COMUM 01 R$ R$

10 ÓLEO 15W40 AGRALUB SL APICIA 4 LT 02 R$ R$

11 ÓLEO 15W40 AGRALUB SL APICI4 1 LT  02 R$ R$

12 MATERIAL LIMPEZA 05 R$ R$

13 ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE ALTA PENETRAC 01 R$ R$

14 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO TRASEIRO 04 R$ R$

15 FILTRO AR PRIMÁRIO 01 R$ R$

16 ADITIVO RADIADOR COMUM 02 R$ R$

17 FILTRO SEPARADOR ÁGUA 01 R$ R$

18 MÁSTER ARLA 32 01 R$ R$

19 SILICONE SPLAY 300ML 01 R$ R$

20 REBITE POP 1/8X1/2 ALUMINIO 02 R$ R$

21 LÂMPADA FAROL H3 24V 02 R$ R$

22 LÂMPADA 1141 24V 1 POLO 21W 02 R$ R$

23 LÂMPADA 1034 24V 02 R$ R$

24 LÂMPADA 67 24V 02 R$ R$

25 LÂMPADA 69 24V 02 R$ R$

26 ÓLEO 80W90 API GL4 AGRALUB 05 R$ R$

27 BALANCEAMENTO DE ROGAS 0,80 R$ R$

28 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO 01 R$ R$

29 REVISÃO DE 50.000 04 R$ R$

30 LONAS FREIOS TRÁS SUBST 02 R$ R$

31 ESTABILIZADOR TRASEIRO- EMBUCHAR 01 R$ R$

32 ESTABILIZADOR DIANTEIRO- EMBUCHAR 0,80 R$ R$

 VALOR TOTAL R$

Rosângela Aparecida da Silveira Ramos

Secretária de Assistência Social
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São Roque do Canaã

prEfEIturA

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Publicação Nº 42409

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através 
do Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhe-
cimento de quantos possam se interessar, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRE-
SENCIAL, objetivando a contratação de empresa 
para prestar serviços de até 1.018 (mil e dezoito) 
horas de Motoniveladora com operador, sendo até 
738 (setecentas e trinta e oito) horas destinadas à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR-
BANOS para a recuperação e manutenção de estra-
das vicinais, e até 280 (duzentas e oitenta) horas 
destinadas à SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO ECONÔMICO para manutenção e me-
lhorias nas estradas vicinais, carreadores e terreiros 
para secagem do café do Município de São Roque do 
Canaã - ES, conforme especificado no anexo I (ter-
mo de referência) do edital.

Abertura dos envelopes das propostas e documen-
tações dar-se-ão em sessão pública às 08h30min do 
dia 06/04/2016.

O edital completo e seus anexos encontram-se dis-
ponível:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoro-
quedocanaa.es.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na 
Sede da Prefeitura Municipal de São Roque do Ca-
naã-ES, sito à Rua Lourenço Roldi, Nº88 – São Ro-
quinho – São Roque do Canaã-ES.

Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso 
os interessados julguem necessário, deverão solici-
tar cópia reprográfica no endereço citado na alínea 
“b” acima, sendo que a empresa deverá solicitar 
junto ao Núcleo de Atendimento ao Contribuinte-
-NAC a emissão do DAM (Documento de Arrecada-
ção Municipal), pelo e-mail nacsrc@saorc.com.br ou 
pelo telefone nº (027) 3729-1844, no valor de R$ 
4,40 (quatro reais e quarenta centavos), devendo 
posteriormente apresentar o comprovante no setor 
de licitações.

São Roque do Canaã – ES, 23 de Março de 2016.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

DECRETO N.º 2.870/2016
Publicação Nº 42403

DECRETO Nº 2.870/2016

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NAS REPAR-
TIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NA DATA QUE MEN-
CIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art.57, VIII da lei Orgânica Municipal; e 
considerando:
· que o ano civil traz em seu calendário feriados e dias 
santificados;
· a necessidade de divulgar os dias de ponto facultativo, 
exceto os que recaem nos sábados e domingo, para co-
nhecimento da população e para cumprimento pelos ór-
gãos e entidades da administração pública municipal di-
reta, indireta, autarquia e fundacional do Poder Executivo 
Municipal;
· que as celebrações da Semana Santa ocorrerão no perí-
odo de 24 a 27 de março;
· que a Sexta-feira da Paixão é considerado feriado religio-
so de cunho Mundial, data em que o Cristianismo lembra a 
morte de Jesus Cristo após a sua crucificação no Calvário; 
e
· que o ponto facultativo no dia 25 de março de 2016, a 
par de não impor prejuízo aos negócios do Município, pro-
porciona redução no custeio da administração municipal,

DECRETA:

Art. 1º - O dia 25 de março de 2016 (sexta-feira da Pai-
xão) será considerado Ponto Facultativo nas Repartições 
Públicas do Município de São Roque do Canaã.

Art. 2º - Excluem-se da medida prevista no artigo 1º des-
te Decreto, os Órgãos que desempenham suas funções em 
regime de escala e os que não admitem paralisação, quais 
sejam: limpeza pública e pronto atendimento.

Art. 3º - Serão mantidas equipes para atendimentos dos 
serviços essenciais limpeza urbana e pronto atendimento.
§ 1º - Os secretários municipais farão a convocação dos 
servidores para continuidade dos serviços.

§ 2º - Os servidores públicos municipais que trabalham 
em regime de escala e plantões nos serviços considerados 
essenciais, cujas respectivas escalas e plantões recaiam 
no dia mencionado no art. 1º deste devem comparecer ao 
serviço sem convocação.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de Março de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
hhttp://pt.wikipedia.org/wiki/Calv%C3%A1rio
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DECRETO N.º 2.871/2016
Publicação Nº 42406

DECRETO Nº 2.871/2016

DISPÕE SOBRE PROJETOS QUE SERÃO APOIADOS PELO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL – FEADM, FUNDO CIDADES, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais; conferi-
das pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) a criação no âmbito do Poder Executivo Estadual do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, 
Fundo CIDADES, por meio da Lei Complementar nº 712/2013;

b) que a finalidade do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, Fundo CIDADES, expressa no 
artigo 1º da Lei Complementar nº 712/2013, é apoiar investimentos municipais nas áreas de infraestrutura urbana e ru-
ral, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de 
interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade;

c) que o artigo 11-B da Lei Complementar nº 712/2013 define que para aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo 
CIDADES o Município deverá publicar na imprensa oficial a listagem dos projetos que serão apoiados;

d) que essa publicação deve identificar, por projeto, a área beneficiada, as diretrizes e prioridades de aplicação dos recur-
sos atendidas, conforme prevê o artigo 3º, I, II ou III, do Decreto nº 3502-R /2014; e

e) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº 001566/2016,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidos, na forma do anexo único deste Decreto, em respeito ao disposto na Lei Complementar nº 
712/2013 e no Decreto Estadual nº 3501-R/2014, os projetos que serão apoiados pelo FEADM no âmbito do Município de 
São Roque do Canaã, explicitando suas áreas de investimento, diretrizes e prioridades atendidas.

Art. 2º - Os projetos constantes no anexo único deste Decreto serão executados com recursos do Fundo de Desenvolvi-
mento Municipal - FDM transferidos do Fundo CIDADES e serão fiscalizados e avaliados pelo Conselho Municipal de Fisca-
lização e Acompanhamento de que trata a Lei nº 734/2014.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente 
as constantes do Decreto nº 2.476/2014.

Gabinete do Prefeito, 23 de Março 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

PROJETO APOIADO ÁREA DE 
INVESTIMENTO DIRETRIZES PRIORIDADES

Aquisição de veículo tipo Ambulância para atender à Unidade 
de Saúde da Sede Saúde Decreto 3502-R/2014, 

Art. 2º, I
Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de Materiais e Equipamentos para atender à Uni-
dade Básica de Saúde de São Francisco. Saúde Decreto 3502-R/2014, 

Art. 2º, I
Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de Materiais e Equipamentos para atender ao 
Pronto Atendimento da Unidade de Saúde da Sede do Mu-
nicípio.

Saúde Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, I

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de 04 veículos com capacidade de transportar até 
05 passageiros para atender as 04 Equipes do PSF do Mu-
nicípio.

Saúde Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, I

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de 01 veículo tipo camionete, gabine simples 4x4, 
para atender ao Setor Agrícola (levar combustível, pneus e 
peças para os maquinários que executam serviços na área 
rural).

Agricultura Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, II-a

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 165

Aquisição de 01 veículo tipo Pickup, gabine simples para 
atender ao Setor Agrícola (levar combustível, pneus e peças 
para os maquinários que executam serviços na área rural).

Agricultura Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, II-a

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de implementos agrícolas (arados) para atender à 
ao Setor Agrícola. Agricultura Decreto 3502-R/2014, 

Art. 2º, II-a
Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de veículo com capacidade para no mínimo 19 + 1 
passageiros para transporte de pacientes até os Municípios 
da Grande Vitória.

Saúde Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, I

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de veículo utilitário tipo furgão para atender à Se-
cretaria Municipal de Educação no transporte de merenda 
escolar.

Educação Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, I

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de 01 veículo com capacidade de transportar até 
05 passageiros para atender a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente do Município.

Meio Ambiente Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, I

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de 01 veículo com capacidade de transportar até 
05 passageiros para atender a Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos do Município (visita a obras,).

Infraestrutura Urbana Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, I

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Aquisição de 01 veículo tipo Pick-up, gabine simples para 
atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
do Município (levar materiais aos trabalhadores da área ur-
bana, fiscalização).

Infraestrutura Urbana Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, I

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Construção de pontes na área rural do Município. Infraestrutura Rural Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, II-a

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Parte da obra de recuperação, reforço e ampliação da pon-
te que liga o centro ao Bairro de São Roquinho na sede do 
Município.

Infraestrutura Urbana Decreto 3502-R/2014, 
Art. 2º, I

Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, I

Construção de Campo Society na sede do Distrito de São 
Jacinto. Esporte Decreto 3502-R/2014, 

Art. 2º, I
Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

Reforma e adequação da Praça Pública Municipal do Bairro 
Vila Espanhola. Infraestrutura Urbana Decreto 3502-R/2014, 

Art. 2º, I
Decreto 3502-R/2014, 
Art. 3º, III

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001555/2016
Publicação Nº 42414

RESUMO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

O Município de São Roque do Canaã – ES comunica a dis-
pensa de licitação para a contratação de Pessoa Física (Au-
tônomo) para prestação de serviços necessários à aber-
tura de 05 (cinco) poços artesianos tubulares, bem como 
a aquisição de materiais de construção, visando suprir a 
demanda de água, devido à crise hídrica do Município de 
São Roque do Canaã - ES, de acordo com a solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, totali-
zando R$ 8.539,50, em favor do Senhor Paulo Sergio Bosa 
(R$ 6.400,00) e ainda das empresas Distribuidora Canaã 
Ltda ME (R$ 2.030,00) e Fabris Material de Construção 
Ltda EPP (R$ 109,50).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:

007.001.15.452.0010.2.034.3.3.90.30 – material de con-
sumo – F-224, FR-1000000000.

007.001.15.452.0010.2.034.3.3.90.36 – OSTPF – 
F-225, FR-1604000000 – Suplementada pela F-226, FR-
1604000000.

Processo Administrativo nº: 001555/2016.

Fundamentação Legal da Dispensa: Artigo 24, inciso IV da 
Lei Federal n.º 8.666/93.

São Roque do Canaã – ES, 23 de Março de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

ERRATA DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 017/2016

Publicação Nº 42384

ERRATA DO RESULTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001197/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2016

Na edição do Diário Oficial dos Municípios do Espírito San-
to – DOM/ES do dia 23/03/2016, na página 168, edição 
Nº 473, foi publicado o resultado do Pregão Presencial nº 
017/2015, que visa a contratação exclusiva de Microem-
presa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para aqui-
sição de Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
material de higiene e limpeza e bem como material de 
consumo para cozinha, com objetivo de atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social 
(CRAS, Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos e Casa de Passagem) do Município de São Roque do 
Canaã – ES:

Onde se lê: “São Roque do Canaã – ES, 17 de Março de 
2016.”. 

Leia-se: “São Roque do Canaã – ES, 22 de Março de 2016.”.

São Roque do Canaã – ES, 23 de Março de 2016.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial
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HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/ 
2016

Publicação Nº 42401

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001197/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016

Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de 
minhas atribuições, após analisar todo o processo licitató-
rio, sob o n° 001197/2016, modalidade Pregão Presencial 
sob n° 017/2016, diante do relatório do Pregoeiro Oficial, 
homologo-o, adjudicando às empresas junto aos itens a 
elas correspondentes, conforme abaixo:

a) HORTI FRUTI SPALENZA LTDA ME – Itens – 01, 02, 03, 
08, 09, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 74, 77, 79, 85, 86, 87 e 88 per-
fazendo o valor de R$ 17.277,93 (dezessete mil duzentos 
e setenta e sete reais e noventa e três centavos);

b) SUPERMERCADO CLAMAP LTDA EPP – Itens –04, 05, 06, 
07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 27, 28, 29, 43, 44, 
48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 
75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84 e 89 perfazendo o valor de 
R$ 19.082,80 (dezenove mil oitenta e dois reais e oitenta 
centavos).

O valor total global adquirido neste certame perfaz o mon-
tante de R$ 36.360,73 (trinta e seis mil trezentos e ses-
senta reais e setenta e três centavos). 

Autorizo a convocação dos representantes legais das em-
presas acima mencionadas, para assinatura dos contratos 
de fornecimento parcelado, de gêneros alimentícios pere-
cíveis e não perecíveis, material de higiene e limpeza e 
bem como material de consumo para cozinha, com obje-
tivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Município de São Roque do Canaã 
- ES, necessário ao cumprimento do objeto licitado e bem 
como posterior empenho. 

São Roque do Canaã - ES, 23 de Março de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
Publicação Nº 42404

RESULTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000714/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016

RESULTADO: Foram consideradas vencedoras do Pregão 
Presencial nº 018/2016 que trata da contratação exclusiva 
de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
para aquisição de instrumentos musicais para a realização 
do resgate cultural da Banda Marcial do Município de São 

Roque do Canaã – ES, em atendimento da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer do Município 
de São Roque do Canaã – ES, pois, atenderam todas as 
exigências editalícias, as seguintes empresas: 

a) PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP – Itens – 
01, 02, 04, 05, 06, 09 e 10, perfazendo o valor de R$ 
9.456,60 (nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e 
sessenta centavos);

b) ALESSANDRA NUNES LORDS ME – Itens – 03, 07, 08 e 
11, perfazendo o valor de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte 
reais).

O valor total global adquirido do certame perfaz o mon-
tante de R$ 13.476,60 (treze mil quatrocentos e setenta e 
seis reais e sessenta centavos). 

São Roque do Canaã – ES, 23 de Março de 2016.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
Nº 008/2016

Publicação Nº 42428

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 
008/2016

Concedente: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Interveniente: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE 
CASTELO BRANCO.

Estudante Estagiário: THIARA FERNANDES.

Objeto: particularizar a relação jurídica especial existente 
entre o ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO e o CONCEDENTE.

Vigência: 14/03/2016 até 23/12/2016.

Valor: R$ 8.213,20 (oito mil duzentos e treze reais e vinte 
centavos).

Secretaria Municipal de Educação: 

004.002.12.361.0007.2.10 – elemento de despesas 
3.3.90.36 –F 062 FR 1102000000.

Processo Administrativo: nº 001362/2016.
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Serra

prEfEIturA

CONTRATO 106/2016
Publicação Nº 42385

Extrato de Contrato nº 106/2016 processo nº. 
8465/2016

Partes: O Município da Serra e a Empresa PELTIER 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Objeto: Contratação de Empresas para implantar e man-
ter Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação 
que possibilitem a integração de informações municipais 
na esfera intramunicipal (Administração e Gestão das 
Secretarias, Órgãos e Unidades Municipais prestadoras 
de serviços à coletividade), através da Construção de 
Backbone Ótico Metropolitano (Rede Metro-Serra) para 
Infraestrutura de Rede de Dados, Voz e Imagem. Vigência: 
12 (doze) meses a partir da assinatura.

Data de assinatura: 23 de março de 2016.

Cláudio José Mello de Sousa

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

Lauriete Caneva

Secretária de Planejamento Estratégico 

CONTRATO 107/2016
Publicação Nº 42462

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo n. 
10749/2016, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral, objetivando a contratação de empresa 
para realização de peça Teatral Vida e Paixão de Cristo, 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da 
Empresa J. E. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME.

Serra – ES, 23 de março de 2016.

Ronaldo Endlich Schmitd Filho

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Extrato de ontrato nº 107/2016 processo nº. 10749/ 
2016

Partes: O Município da Serra e a Empresa J. E. PRODUÇÕES 
E EVENTOS LTDA - ME.

Objeto: contratação de empresa para realização de peça 
Teatral Vida e Paixão de Cristo. Vigência: a partir da assi-
natura até 25/03/2016 

Data de assinatura: 23 de março de 2016.

Ronaldo Endlich Schmitd Filho

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

DECRETO
Publicação Nº 42418

DECRETO Nº 7436, DE 11 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre o Regulamento de Uniformes da Guar-
da Civil Municipal da Serra e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município;

CONSIDERANDO que o zelo com as peças do uniforme 
que o Guarda Civil Municipal usa são demonstrações do 
seu ânimo profissional e mais do que isso, respeito aos 
cidadãos e amor à causa pública;

CONSIDERANDO que entre esses cuidados estão a lim-
peza, a manutenção e boa apresentação dos tecidos, como 
também o polimento dos calçados e demais equipamentos 
e acessórios,

D E C R E T A :

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O presente Regulamento dispõe sobre os unifor-
mes da Guarda Civil Municipal da Serra, instituído pela Lei 
Municipal nº 4.390/2015, disciplinando sua composição 
posse e uso.

Art. 2º O uniforme é o símbolo da autoridade e o seu 
uso correto é elemento primordial da boa apresentação 
individual e coletiva do pessoal da Guarda Civil Municipal, 
contribuindo para o fortalecimento da disciplina e sendo 
fator importante no tocante à visibilidade e credibilidade 
da Instituição perante a opinião pública.
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Art. 3º A Secretaria Municipal de Defesa Social disciplina-
rá, através de lei especifica, como deverão ser adquiridos 
os uniformes de posse obrigatória a todos os seus compo-
nentes, que por força de suas atribuições estão obrigados 
a usá-los.

Art. 4º A posse e o uso dos uniformes prescritos neste 
Regulamento constituem privilégio exclusivo dos integran-
tes de carreira da Guarda Civil Municipal da Serra, sendo 
vedado seu uso por pessoas alheias à Instituição.

Parágrafo único. As peças de uniforme adquiridas pelo 
Município ou por conta própria mediante gratificação es-
pecífica, deverão ser devolvidas ao Poder Público nos ca-
sos de exoneração, aposentadoria, falecimento do Guarda 
Civil Municipal, ou ainda, por ocasião de desistência de 
alunos matriculados em curso de formação da Guarda Civil 
Municipal.

Art. 5º É proibido alterar as características dos uniformes, 
bem como sobrepor aos mesmos, peças, insígnias ou dis-
tintivos de qualquer natureza não previstos neste Regula-
mento.

Art. 6º Constitui obrigação de todo componente da Guar-
da Civil Municipal zelar por seu uniforme e pela correta 
apresentação em público.

Art. 7º É admitido o uso dos itens relacionados abaixo, 
exceto nos casos expressamente proibidos neste Regula-
mento:

I. crachá de identificação, quando exigido pela segurança 
orgânica, no âmbito de órgãos específicos;

II. telefone celular com capa preta, preso ao cinto;

III. equipamentos e materiais de proteção individual e de 
higiene previstos em normas específicas, estritamente 
quando do acesso a ambientes que requeiram essa utiliza-
ção, tais como capacetes, botas, toucas, luvas, máscaras, 
dentre outros.

Art. 8º Ao Secretário Municipal de Defesa Social ou à co-
missão por este instituída, caberá regulamentar atos com-
plementares relativos aos seguintes assuntos:

I. modificação de detalhes dos uniformes ou alteração de 
matéria-prima, de acordo com a evolução tecnológica e as 
disponibilidades do mercado;

II. criação, modificação, extinção ou incorporação de insíg-
nias ou distintivos;

III. criação, modificação, extinção ou incorporação de me-
dalhas;

IV. criação, modificação, extinção ou incorporação de es-
tandartes da Guarda Civil Municipal.

CAPITULO II

DA CLASSIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO  
E USO DOS UNIFORMES

Art. 9º A classificação, composição e o uso dos uniformes 
básicos obedecem às prescrições contidas neste Regula-
mento, além das descrições técnicas contidas no Anexo do 
presente Decreto.

Seção I

Uniforme Operacional Básico

Art. 10 Para uso nas atividades de patrulhamento a pé ou 
em viaturas, tendo por composição:

I. camisa (gandola) de manga curta, na cor azul-marinho;

II. calça comprida, na cor azul-marinho;

III. camiseta de manga curta, gola olímpica, na cor azul-
-royal, para uso obrigatório por baixo da gandola;

IV. boina, na cor azul-royal, com o distintivo de metal do 
brasão da Guarda Civil Municipal do Município da Serra;

V. braçal, na cor azul-royal;

VI. bota tática, na cor preta;

VII. meias soquete, na cor preta;

VIII. cinto social tipo militar, na cor preta, com fivela cro-
mada prateada;

IX. cinto de guarnição, modelo militar, na cor preta;

X. tarjeta de identificação, em tecido, com o nome do 
agente e o tipo sanguíneo.

§ 1º Será admitida a utilização da camisa (gandola) de 
manga comprida reversível com zíper, na cor azul-mari-
nho.

§ 2º Considerando as condições climáticas peculiares, o 
Secretário Municipal de Defesa Social poderá autorizar a 
utilização da camiseta em substituição à gandola, no pe-
ríodo de verão.

§ 3º A camisa (gandola) e a camiseta deverão ser utiliza-
das por dentro da calça.

Seção II

Uniforme de Motopatrulhamento

Art. 11 Para uso nas atividades de patrulhamento em mo-
tocicleta, tendo por composição:

I. camisa (gandola) de manga comprida reversível com 
zíper, na cor azul-marinho;

II. calça comprida de motociclista, na cor azul-marinho;

III. camiseta de manga curta, gola olímpica, na cor azul-
-royal, para uso obrigatório por baixo da gandola;

IV. capacete, na cor azul-marinho;

V. boina na cor azul-royal, com o distintivo de metal do 
brasão da Guarda Civil Municipal do Município da Serra;

VI. braçal, na cor azul-royal;

VII. bota de motociclista em cano longo, na cor preta;

VIII. luvas de couro, na cor preta;

IX. jaqueta de motociclista, na cor preta;

X. meias soquete, na cor preta;

XI. cinto social, tipo militar, na cor preta, com fivela cro-
mada prateada;

XII. cinto de guarnição, modelo militar, na cor preta;

XIII. tarjeta de identificação, em tecido, com o nome do 
agente e o tipo sanguíneo.
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§ 1º A camisa (gandola) deverá ser utilizada por dentro 
da calça.

§ 2º Não estando em deslocamento motorizado, o capace-
te será substituído pela boina.

Seção III

Uniforme de Ciclopatrulhamento

Art. 12 Para uso nas atividades de patrulhamento em bi-
cicleta, tendo por composição:

I. camisa de ciclista de manga comprida, na cor cinza;

II. bermuda de ciclista, na cor azul-marinho;

III. boné, na cor azul-marinho, com o distintivo da Guarda 
Civil Municipal do Município da Serra, silkado ou bordado;

IV. capacete, na cor azul-marinho;

V. luvas de couro, na cor preta;

VI. tênis esportivo, na cor preta;

VII. meias soquete, na cor branca; 

VIII. cinto de guarnição, modelo militar, na cor preta; 

IX. tarjeta de identificação, em tecido, com o nome do 
agente e o tipo sanguíneo.

Parágrafo único. A camiseta deverá ser utilizada por 
dentro da bermuda.

Seção IV

Uniforme para Prática de Atividade Física

Art. 13 Para uso nas atividades de educação física e com-
petições esportivas, tendo por composição:

I. camiseta de manga curta, na cor azul-royal;

II. calção modelo masculino ou bermuda modelo feminino, 
na cor azul-marinho;

III. tênis esportivo, na cor preta;

IV. meias soquete, na cor branca.

§ 1º Obrigatório o uso do bustiê pelos agentes do sexo 
feminino, na cor preta ou azul-marinho.

§ 2º A camiseta deverá ser utilizada por dentro do calção 
e bermuda.

Seção V

Uniforme de Gestante

Art. 14 Para uso nas atividades administrativas, tendo por 
composição:

I. camisa (gandola) de manga curta, na cor azul-marinho;

II. bata de gestante, na cor azul-marinho;

III. vestido ou saia, na cor azul-marinho ou ainda calça 
comprida, na cor azul-marinho, com cós em elástico;

IV. boina, na cor azul-royal, com o distintivo de metal do 
brasão da Guarda Civil Municipal do Município da Serra;

V. sapato social, tipo mocassim, na cor preta; 

VI. meia calça, cor da pele, em composição com o vestido 
ou meia fina, cor da pele em composição com a calça;

VII. tarjeta de identificação, em tecido, com o nome do 
agente e o tipo sanguíneo.

Parágrafo único. Durante o período de gravidez poderão, 
a partir de recomendação médica, ser aceitas pequenas 
alterações nas peças de uniforme, desde que não as des-
caracterizem e sejam previamente autorizadas pelo Secre-
tário Municipal de Defesa Social, tais como o uso de outro 
modelo de sapato, mais confortável, desde que mantida 
a cor padrão, a retirada da meia fina ou sua substituição 
por meia de compressão, ou ainda, o uso do vestido sobre 
a camiseta de gola olímpica azul-royal, em substituição à 
gandola.

Seção VI

Uniforme de Adaptação

Art. 15 Para uso durante as atividades do curso de forma-
ção, tendo por composição:

I. calça jeans, de cor azul escura;

II. camiseta de manga curta, na cor azul-royal;

III. cinto social, tipo militar, na cor preta, com fivela cro-
mada prateada;

IV. tênis esportivo, na cor preta;

V. meias soquete, na cor branca.

Seção VII

Peças Complementares

Art. 16 São consideradas peças complementares para as 
atividades de patrulhamento:

I. colete balístico, com capa azul-marinho;

II. fiel de segurança para armamento;

III. os dispositivos componentes no cinto modelo militar 
para portar os equipamentos de serviço, tais como coldre, 
porta carregador, porta algema, porta cassetete para bas-
tão tipo tonfa e porta espargidor de gás;

IV. braçal, na cor azul-royal;

V. capa de chuva;

VI. óculos de proteção;

VII. porta treco de perna (pochete de perna), na cor preta;

VIII. japona de frio.

Seção VIII

Insígnias e Distintivos

Art. 17 As insígnias deverão ser usadas pelos ocupantes 
dos cargos de Chefe de Divisão, Inspetor e Supervisor, em 
forma de luvas removíveis posicionadas nos ombros e no 
sentido longitudinal da platina.
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§ 1º O ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Proteção 
Comunitária da Guarda Civil Municipal da Serra ostentará 
insígnia composta de luvas removíveis de ombro em teci-
do azul marinho, com três barras bordadas na cor branca, 
voltadas para o botão aplicado sobre as luvas e no sentido 
longitudinal.

§ 2º O ocupante do cargo de Inspetor da Guarda Civil 
Municipal da Serra ostentará insígnia composta de luvas 
removíveis de ombro em tecido azul marinho, com duas 
barras bordadas na cor branca, voltadas para o botão apli-
cado sobre as luvas e no sentido longitudinal.

§ 3º O ocupante do cargo de Supervisor da Guarda Civil 
Municipal da Serra ostentará insígnia composta de luvas 
removíveis de ombro em tecido azul marinho, com uma 
barra bordada na cor branca, voltada para o botão aplica-
do sobre as luvas e no sentido longitudinal.

Art. 18 Poderão ser utilizados nos uniformes os distinti-
vos de cursos de capacitação realizados na própria Guarda 
Civil Municipal, em organizações policiais ou militares, ou 
em outras guardas municipais, mediante aprovação do Se-
cretário Municipal de Defesa Social.

§ 1º Caberá ao Agente apresentar à Direção da Guarda 
Civil Municipal a documentação de regulamentação do 
distintivo do curso e as especificações de utilização, para 
apreciação e posterior autorização de uso nos uniformes, 
se for o caso.

§ 2º Os distintivos poderão ser utilizados conjuntamente 
em até três, na camisa (gandola), no lado direito e acima 
do bolso.

§ 3º Os distintivos em forma de listel (“meia lua”) serão 
utilizados na manga esquerda da camisa (gandola), acima 
do brasão da Guarda Civil Municipal, limitado a dois.

CAPITULO III

DA APRESENTAÇÃO PESSOAL

Seção I

Da Apresentação Pessoal do  
Guarda Civil Municipal do Sexo Feminino

Art. 19 O Agente do sexo feminino, ao usar os uniformes 
constantes deste Regulamento, deverá fazê-lo com espe-
cial esmero, observando as seguintes prescrições:

I. a maquiagem deverá ser usada com moderação e em 
tons discretos, sempre em conformidade com as condições 
e exigências do ambiente (solenidade, serviço, instrução, 
cerimônias cívico-militares).

II. as unhas deverão ser tratadas, com comprimento máxi-
mo limitado pelo alinhamento da ponta dos dedos e podem 
ser pintadas com esmaltes, desde que em uma única cor, 
sendo vedado o uso de adornos como adesivos, desenhos, 
strass e esmaltes com glitter.

Art. 20 Se uniformizada, poderá fazer uso somente dos 
seguintes adornos:

I. brincos: um em cada orelha, em tamanho que não ul-
trapasse, em mais de um centímetro, o final do lóbulo da 
orelha;

II. anel: até três, incluindo a aliança e anel de formatura, 
nas cores dourada e prateada;

III. relógio: um, de pulso, com pulseira metálica prateada 
ou dourada, de couro ou de plástico, nas cores azul-mari-
nho ou preta;

IV. um cordão no pescoço e uma pulseira no pulso, metá-
licos, cor dourada ou prateada, de fina espessura e forma-
dos por uma única volta e com diâmetro máximo de três 
milímetros para os aros.

Art. 21 Os Agentes do sexo feminino manterão os cabelos 
penteados e alinhados, de acordo com o comprimento do 
cabelo.

§ 1º A coloração artificial do cabelo deverá ser feita com 
moderação, utilizando as cores naturais, em tonalidades 
discretas.

§ 2º Com a cobertura (boina e boné regulável) as orelhas 
deverão ficar à mostra.

§ 3.° O penteado poderá ter franja, desde que ela não 
apareça quando com cobertura.

§ 4° Os adornos de cabelo permitidos são grampos sim-
ples ou presilha tipo “tic-tac”, elásticos e rede, todos nas 
cores preta ou azul-marinho.

Art. 22 O cabelo curto poderá ser usado solto, com todos 
os uniformes.

§ 1° É considerado cabelo curto aquele cujo comprimento 
fique acima da gola do uniforme (parte superior do colari-
nho), estando a Agente na posição ereta.

§ 2° É vedado o uso de corte de cabelo tipo “topete”, “moi-
cano” ou cabelo levantado na parte anterior da cabeça, 
com ou sem gel fixador.

Art. 23 O cabelo médio ou longo deverá ser usado preso 
firmemente, sem pontas soltas, em penteados que man-
tenham o cabelo à altura estipulada para o cabelo curto, 
acima da gola do uniforme.

§ 1° Se o cabelo estiver preso em coque, será obrigatório 
o uso de tela confeccionada em nylon ou algodão, tipo “re-
dinha”, nas cores preta ou azul-marinho.

§ 2° Se o cabelo estiver preso em trança, a ponta do ca-
belo deverá ser embutida na própria trança ou dado o aca-
bamento com coque.

§ 3° Será permitido o uso dos cabelos médios e longos 
presos na parte posterior da cabeça com penteado “rabo 
de cavalo” ou trança única, somente com o uniforme de 
educação física.

§ 4º É vedado o uso de bandana, faixa ou lenço na cabeça.

Seção II

Da Apresentação Pessoal do  
Guarda Civil Municipal do Sexo Masculino

Art. 24 O Agente do sexo masculino, ao usar os unifor-
mes constantes deste Regulamento, deverá fazê-lo com 
especial esmero, podendo fazer uso somente dos seguin-
tes adornos:

I. anel: até dois, incluindo a aliança e anel de formatura, 
nas cores dourada e prateada, com largura máxima de 1,0 
cm cada;

II. relógio: um, de pulso, com pulseira metálica prateada 
ou dourada, de couro ou de plástico, nas cores azul-mari-
nho ou preta;
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III. um cordão no pescoço e uma pulseira no pulso, metá-
licos, prata, dourado ou preto, de fina espessura e forma-
dos por uma única volta e com diâmetro máximo de três 
milímetros para os aros.

Parágrafo único. É vedado o uso de brincos e alargado-
res de qualquer tipo. 

Art. 25 Fica adotado para os agentes do sexo masculinos 
o uso do corte de cabelo denominado “aparado curto”.

§ 1º Entende-se como “aparado curto”, o corte de cabelo 
em que se usa para a parte inferior (nuca) e lateral do 
crânio a máquina n° 2 e, para a parte superior do crânio, 
a máquina n° 3; o “pé do cabelo” deverá ser aparado com 
tesoura ou com navalha.

§ 2º Para os que possuem o cabelo crespo, será utilizada 
a máquina n° 1 na nuca e na lateral e máquina nº 2 ou nº 
3 na parte superior ou, em sua integralidade, a máquina 
n° 1.

Art. 26 O corte de cabelo deverá ser renovado em pe-
ríodos não superiores a 30 dias, excetuando se quando 
em curso, situação em que a frequência será determinada 
pela coordenação do curso.

Parágrafo único. É vedado o uso de corte de cabelo tipo 
“topete”, “moicano” ou cabelo levantado na parte anterior 
da cabeça, com ou sem gel fixador.

Art. 27 É proibido o uso de costeleta.

Parágrafo único. Considera-se costeleta, a porção de 
barba e cabelo que se deixa crescer na parte lateral do 
rosto.

Art. 28 Ao Agente calvo é permitido raspar a cabeça.

Parágrafo único. Para fins deste Regulamento, calvo é 
aquele cuja queda de cabelo tenha atingido área superior 
a 40% da superfície do couro cabeludo.

Art. 29 É permitido o uso do bigode, desde que devida-
mente aparado na linha do lábio, não podendo as suas 
pontas ultrapassar as comissuras labiais.

§ 1º Chama-se comissura labial o ângulo de inserção dos 
lábios inferior e superior (canto da boca).

§ 2º O bigode é aparado 2,0mm acima da linha do lábio 
superior.

Art. 30 É vedado o uso de barba, cavanhaque ou barbicha 
no queixo.

Parágrafo único. A eventual dispensa da obrigação de 
raspar a barba deverá ser comprovada por meio de pres-
crição médica.

Art. 31 Os adornos de que trata este Capítulo não devem 
fazer apologia à violência ou a qualquer outro assunto de 
natureza depreciativa, que atente contra os princípios éti-
cos e morais que devem permear a conduta do servidor 
público.

Seção III
Do uso de Óculos 

Subseção I
Dos Óculos de Sol

Art. 32 Com os uniformes previstos neste Regulamento, 
está autorizado o uso de óculos de sol com armações me-
tálicas douradas ou prateadas e de outros materiais, na 
cor preta, de tamanho médio e lentes nas cores preta ou 
fumê.

§ 1º Os óculos autorizados para uso no caput só poderão 
ser usados quando o agente estiver em ambientes exter-
nos e expostos a raios solares e deverão ser retirados no 
contato com o cidadão, durante o atendimento de ocorrên-
cias e ao se dirigir às autoridades municipais.

§ 2º Não estando em uso, os óculos deverão ser guar-
dados no bolso ou em outro recipiente apropriado, sendo 
proibido colocá-los sobre a testa, sobre a cabeça, pendu-
rados no uniforme ou na capa do colete.

§ 3º É vedado o uso de óculos com lentes espelhadas ou 
coloridas.

§ 4º É vedado o uso de suportes tipo correntinhas, fitas, 
correias e similares.

§ 5º É vedado uso de óculos de sol quando o Agente esti-
ver em dispositivo de formatura, salvo se expressamente 
comprovada a necessidade, através de prescrição médica.

Subseção II

Dos Óculos de Grau

Art. 33 Para os óculos de grau é permitido o uso de arma-
ção transparente ou nas cores dourada, preta e prata, com 
lentes transparentes ou fotocromáticas.

§ 1º É permitido portar os óculos de grau dentro do bolso 
da camisa ou da blusa, desde que o bolso não fique de-
formado.

§ 2º É vedado o uso dos óculos de grau sobre a testa, 
sobre a cabeça, pendurados no uniforme ou na capa do 
colete.

§ 3º É vedado o uso de lentes de contato coloridas ou que 
apresentem desenhos, mesmo que de grau.

§ 4º É vedado o uso de suportes tipo correntinhas, fitas, 
correias e similares.

CAPITULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34 Ficará dispensado do uso de uniforme e não pode-
rá transitar uniformizado nas vias públicas, o Agente em 
tratamento psiquiátrico e aquele com problemas físicos 
que prejudiquem a estética ou esteja dispensado do uso 
de calçado, após parecer médico.
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§ 1º O Agente dispensado do uso de uniforme exercerá 
atividade administrativa. 

§ 2º A dispensa do uso do uniforme mencionada no caput 
não exime o Agente de observar as demais normas de 
apresentação pessoal, em especial aquelas relativas à bar-
ba e ao cabelo.

Art. 35 Durante o período de formação ou por ocasião da 
realização de cursos de capacitação ou de aprimoramen-
to técnico-profissional, os alunos, além do disposto neste 
Regulamento, estarão sujeitos às orientações e padroni-
zações emanadas pela Guarda Civil Municipal da Serra ou 
pela instituição que oferecer o curso.

Art. 36 É vedado ao Agente uniformizado:

I. estando em formatura ou em cerimônia cívico-militar, 
sobrepor o uniforme com crachás, aparelhos celulares, 
smartphones ou fones de ouvido de qualquer natureza e/
ou similares;

II. nas demais ocasiões, o uso de fones de ouvido de qual-
quer natureza, com ou sem fio, exceto fone de ouvido re-
ferente ao rádio transceptor portátil (HT).

Art. 37 É vedado o uso de piercing.

Art. 38 Caberá ao Secretário Municipal de Defesa Social 
adotar procedimentos de fiscalização das especificações 
técnicas dos uniformes, no sentido de obter a máxima uni-
formidade em relação às cores, padronagem, texturas dos 
tecidos, resistência, apresentação e qualidade dos mate-
riais empregados.

Art. 39 Os equipamentos essenciais às atividades ope-
racionais do guarda municipal, tais como arma de fogo, 
algemas, tonfa e apito de trânsito, compõem o referido 
uniforme, sendo de uso obrigatório. 

Art. 40 Os casos omissos serão solucionados pelo Secre-
tário Municipal de Defesa Social.

Art. 41 Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Municipal em Serra, em 11 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS DOS UNIFORMES DA

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SERRA

01 Camisa (gandola) manga curta unissex, na cor 
azul-marinho:

Detalhes técnicos:

• Gola esporte entretelada; Corte reto; Modelo mais comprido 
para manter a camisa dentro da calça; Manga curta com 
bainha italiana (duas costuras pespontadas) de 3 cm; Botão 
na cor azul-marinho, embutido na carcela; 02 (dois) bolsos 
frontais retangulares com prega macho de 3 cm, cantos 
oitavos e pesponto duplo, nas medidas 14x17 cm, com zíper 
de nylon na mesma cor do tecido, abrindo de fora para dentro, 
com fenda para caneta no lado esquerdo; 02 (duas) pregas 
laterais nas costas com 1,5 cm de profundidade; Reforço 
duplo em acrilon (pena 100) e costuras em metalassê, nos 
ombros e na parte dorsal; Platina nos ombros com entretela 
tecida, com 5 cm de largura na base 4 cm na extremidade, 
com 13 cm de comprimento, centralizadas com o bordado 
das mangas, costuras duplas, abotoada com botão de massa 
4 furos na cor azul-marinho; Velcro tipo fêmea na frente, 
com 2,5 cm de largura por 14 cm de comprimento, na cor 
preta, acima do bolso do lado direito, onde será afixada a 
tarjeta de identificação do agente; Deverá conter etiquetas 
do fabricante do tecido, do confeccionista e de numeração; 
Bainha com 1 cm de largura com pesponto simples.

Material utilizado:

• Artigo: Rip Stop; 

• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m²;

• Tolerância: 5% para mais ou para menos;

• Armação: Tela 1x1

• Proteção contra raios ultravioleta;

• Baixo amarrotamento e secagem rápida.

Identificação:

• Manga direita: brasão da Prefeitura Municipal da Serra 
bordado direto no tecido, estilizada, com 8,50 cm de largura 
por 10,00 cm de altura, centralizado no meio da manga.

• Manga esquerda: brasão da Guarda Civil Municipal da Serra, 
bordado direto no tecido, estilizada, com 8,50 cm de largura 
por 10,00 cm de altura, centralizado no meio da manga.

02 Camisa (gandola) de manga comprida reversível 
com zíper, unissex, na cor azul-marinho
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Detalhes Técnicos:

• Gola esporte entretelada; Corte reto; Modelo mais comprido 
para manter a camisa dentro da calça; Manga reversível com 
zíper, no cotovelo reforço com metalasse; Botões na cor 
azul-marinho, embutido na carcela; 02 (dois) bolsos frontais 
retangulares com prega macho de 3 cm, cantos oitavos e 
pesponto duplo, nas medidas 14x17 cm, com zíper de nylon 
na mesma cor do tecido, abrindo de fora para dentro, com 
fenda para caneta no lado esquerdo; 02 (duas) pregas 
laterais nas costas com 1,5 cm de profundidade; Reforço 
duplo em acrilon (pena 100) e costuras em metalassê, nos 
ombros e na parte dorsal;

Platina nos ombros com entretela tecida, com 5 cm de largura 
na base 4 cm na extremidade, com 13 cm de comprimento, 
centralizadas com o bordado das mangas, costuras duplas, 
abotoada com botão de massa 4 furos na cor azul-marinho; 
Velcro tipo fêmea na frente, com 2,5 cm de largura por 14 
cm de comprimento, na cor preta, acima do bolso do lado 
direito, onde será afixada a tarjeta de identificação do 
agente; Deverá conter etiquetas do fabricante do tecido, do 
confeccionista e de numeração; Bainha com 1 cm de largura 
com pesponto simples.

Material utilizado:

• Artigo: Rip Stop;

• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m²;

• Tolerância: 5% para mais ou para menos;

• Armação: Tela 1x1

• Proteção contra raios ultravioleta;

• Baixo amarrotamento e secagem rápida.

Identificação:

• Manga direita: brasão da Prefeitura Municipal da Serra 
bordado direto no tecido, estilizada, com 8,50 cm de largura 
por 10,00 cm de altura, a 4,00 cm abaixo da cava da manga.

• Manga esquerda: brasão da Guarda Civil Municipal da Serra, 
bordado direto no tecido, estilizada, com 8,50 cm de largura 
por 10,00 cm de altura, a 4,00 cm abaixo da cava da manga.

03 Calça comprida cargo unissex na cor azul-
marinho

Detalhes Técnicos:

• Reforço com acrilion (pena 100) e costura 
metalassê nos joelhos; Corte reto; Possuir tiras 
de ajuste na cintura com velcro; 02 (dois) bolsos 
frontais tipo faca, com forro na cor do tecido, boca 
de bolso rebatida em máquina reta 1 agulha; 02 
(dois) bolsos traseiros tipo envelope com tampa, 
cantos oitavos, velcro para fechamento total com 
10 cm de comprimento e pesponto duplo; 02 (dois) 
bolsos laterais na altura da coxa, tipo cargo, cantos 
oitavos, velcro para fechamento total com 10 cm 
de comprimento e pesponto duplo; Cós entretelado 
e forrado com tecido da mesma cor, com 07 
(sete) passadores, até a numeração 50 e 08 (oito) 
passadores para numeração superior ao tamanho 50, 
posicionados eqüidistantes, tendo sobra do tecido na 
emenda traseira de 3 cm de cada lado, possibilitando 
o alargamento ou estreitamento, overlocadas e 
fechada em máquina defasada 2 agulhas, exceto o 
gavião que terá fechamento com ponto corrente para 
permitir ajustes; Fechamento com botão tamanho 22 
quatro furos e zíper de nylon, na cor tecido; Bragilha 
forrada com o tecido da mesma cor; Deverá conter 
etiquetas do fabricante do tecido, do confeccionista 
e de numeração; Tamanho dos bolsos: Traseiro: 16 x 
15 (a x l), tampa 15 x 7 (l x a), largura do envelope 3 
Laterais: 22 x 19 (a x l), tampa 19 x 8 (l x a), largura 
do envelope 3

Material utilizado:

• Artigo: Rip Stop; 

• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m2

• Tolerância: 5% para mais ou para menos;

• Armação: tela 1x1;

• Proteção contra raios ultravioleta;

• Baixo amarrotamento e secagem rápida.

04 Calça comprida cargo para motociclista, unissex, 
na cor azul-marinho:
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Detalhes Técnicos:

• Reforço com acrilion (pena 100) e costura metalassê 
nos joelhos; Corte reto; Reforço com metalasse de 
tecido na parte de trás do gancho até a altura do 
bolso; Possuir tiras de ajuste na cintura com velcro; 
02 (dois) bolsos frontais tipo faca, com forro na cor 
do tecido, boca de bolso rebatida em máquina reta 1 
agulha; 02 (dois) bolsos traseiros tipo envelope com 
tampa, cantos oitavos, velcro para fechamento total 
com 10 cm de comprimento e pesponto duplo; 02 
(dois) bolsos laterais na altura da coxa, tipo cargo, 
cantos oitavos, velcro para fechamento total com 10 
cm de comprimento e pesponto duplo; Tira de ajuste 
na canela, em viés do mesmo tecido da calça; Cós 
entretelado e forrado com tecido da mesma cor, com 
07 (sete) passadores, até a numeração 50 e 08 (oito) 
passadores para numeração superior ao tamanho 50, 
posicionados eqüidistantes, tendo sobra do tecido na 
emenda traseira de 3 cm de cada lado, possibilitando 
o alargamento ou estreitamento, overlocadas e 
fechada em máquina defasada 2 agulhas exceto o 
gavião que terá fechamento com ponto corrente para 
permitir ajustes; Fechamento com botão tamanho 22 
quatro furos e zíper de nylon, na cor tecido; Bragilha 
forrada com o tecido da mesma cor; Deverá conter 
etiquetas do fabricante do tecido, do confeccionista 
e de numeração; Tamanho dos bolsos:Traseiro: 16 x 
15 (a x l), tampa 15 x 7 (l x a), largura do envelope 3 
Laterais: 22 x 19 (a x l), tampa 19 x 8 (l x a), largura 
do envelope 3

Material Utilizado:

• Artigo: Rip Stop; 

• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m2

• Tolerância: 5% para mais ou para menos;

• Armação: tela 1x1;

• Proteção contra raios ultravioleta;

• Baixo amarrotamento e secagem rápida

05 Jaqueta de couro para motociclista, na cor preta:

Detalhes Técnicos:

• Botões em metal; Reforço na região dos ombros e 
cotovelos; Gola aberta com botões de pressão nas 
4 pontas; Lapela (platina em forma de sete) nos 
ombros com botão de pressão; Manga (punho) com 
zíper de 12 cm com fole para ajuste no punho; Fivela 
em zamarck para ajuste na cintura; 02 (dois) bolsos 
externos na diagonal de 15 cm cada, com zíper; 01 
(um) bolso externo de 9 cm modelo tampo fechado 
com botão de pressão; 01 (um) bolso interno de 16 
cm; Abertura frontal total com zíper metálico na cor 
do tecido; Deverá conter etiquetas do fabricante do 
tecido, do confeccionista e de numeração.

Material Utilizado:

• Couro 8/10 na espessura entre 0,8 e 1,0mm;

• Forro: 100% poliamida.

Identificação:

• Manga direita: brasão da Prefeitura Municipal da 
Serra silkado, estilizado, com 8,50 cm de largura por 
10,00 cm de altura, a 4,00 cm abaixo da cava da 
manga.

• Manga esquerda: brasão da Guarda Civil Municipal 
da Serra, silkado, estilizado, com 8,50 cm de largura 
por 10,00 cm de altura, a 4,00 cm abaixo da cava da 
manga.

06 Bata de gestante na cor azul-marinho:
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Detalhes Técnicos:

• Com recorte abaixo do busto, de onde sai tiras para 
regulagem das costas; Manga com bainha italiana e 
02 (duas) costuras pespontadas; Modelagem evasê 
com 02 (duas) pregas na frente; Botões na cor azul-
marinho, embutidos na carcela; 02 (dois) bolsos 
frontais com abas e fenda para caneta; Velcro tipo 
fêmea na frente, acima do bolso do lado direito para 
identificação do Agente; Platina nos ombros, com 5 
cm de largura na base 4 cm na extremidade, com 
13 cm de comprimento, centralizadas com o bordado 
das mangas, para afixação de luvas removíveis; 
Deverá conter etiquetas do fabricante do tecido, do 
confeccionista e de numeração ou tamanho.

Material Utilizado:

• Artigo: em tecido leve;

• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m2

• Tolerância: 5% para mais ou para menos;

• Proteção contra raios ultravioleta;

• Baixo amarrotamento e secagem rápida.

Identificação:

• Manga direita: brasão da Prefeitura Municipal da 
Serra bordado direto no tecido, estilizada, com 8,50 
cm de largura por 10,00 cm de altura, a 4,00 cm 
abaixo da cava da manga.

• Manga esquerda: brasão da Guarda Civil Municipal 
da Serra, bordado direto no tecido, estilizada, com 
8,50 cm de largura por 10,00 cm de altura, a 4,00 cm 
abaixo da cava da manga.

07 Calça de gestante, na cor azul-marinho:

Detalhes Técnicos:

• Cós largo e anatômico para perfeito ajuste na 
barriga; Tiras de elástico interno de ajuste na cintura; 
02 (dois) botões laterais para facilitar o manuseio 
devido ao tamanho da barriga; Fechamento com 
zíper; 02 (dois) bolsos laterais, tipo envelope, na 
altura acima da coxa (envelope), com medidas de 
22 cm de altura x 19 cm de largura; Deverá conter 
etiquetas do fabricante do tecido, do confeccionista e 
de numeração ou tamanho.

Material Utilizado:

• Artigo: em tecido leve;

• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m2

• Tolerância: 5% para mais ou para menos;

• Proteção contra raios ultravioleta;

• Baixo amarrotamento e secagem rápida.

08 Vestido de gestante, na cor azul-marinho:

Detalhes Técnicos:

• Tipo "Jumper"; Decote em "V", pespontado, com 
fechamento na parte de trás por meio de gancho 
metálico, ajustável internamente na lateral por meio 
de fivela; Sem mangas;02 (duas) pregas frontais, 
iniciando-se a 150 mm da costura dos ombros até 
a extremidade inferior; Uma prega fêmea, em 
continuação da costura traseira, iniciando-se a 220 
mm do final da vista até a extremidade inferior; 
Sobre as costuras dos ombros aplicam-se dois 
passadores simples, feitos do mesmo tecido, com 5 
cm de largura na base 4 cm na extremidade, com 
13 cm de comprimento, para a fixação de luvas 
removíveis; Comprimento até os joelhos, cobrindo-
os; Deverá conter etiquetas do fabricante do tecido, 
do confeccionista e de numeração ou tamanho. 

Material Utilizado:

• Artigo: em tecido leve;

• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m2

• Tolerância: 5% para mais ou para menos;

• Proteção contra raios ultravioleta;

• Baixo amarrotamento e secagem rápida.

09 Saia de gestante, na cor azul-marinho:

Detalhes Técnicos:

• Vista embutida com zíper, seis passadores com 50 
mm de comprimento por 10 mm de largura, abertura 
de 210 mm na continuação da costura traseira; 
Cós postiço com 40 mm de largura, fechamento na 
parte traseira por meio de dois ganchos metálicos 
embutidos; 02 (duas) pences frontais e duas 
traseiras, saindo do cós; 02 (dois) bolsos embutidos 
tipo faca; Comprimento até os joelhos, cobrindo-os; 
Deverá conter etiquetas do fabricante do tecido, do 
confeccionista e de numeração ou tamanho.

Material Utilizado:

• Artigo: em tecido leve.

• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m2

• Tolerância: 5% para mais ou para menos;

• Proteção contra raios ultravioleta;

• Baixo amarrotamento e secagem rápida.

10 Camiseta, na cor azul-royal
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Detalhes Técnicos:

• Meia manga; Gola olímpica de 2,00 cm de largura; 
Bainha das mangas e barra com 2,00 cm de largura, 
em máquina galoneira de duas agulhas; “Para suor” 
costura dupla na gola e nos ombros; Acabamento 
com ribana de 2,00 cm na mesma cor do tecido no 
degolo; Fechamento em máquina overlock três fios; 
Deverá conter etiquetas do fabricante do tecido, do 
confeccionista e de tamanho ou numeração.

Material Utilizado:

• Armação: Malha fria

• Composição: 67% poliéster 33% algodão, ramada;

• Gramatura: 160 g/m²;

• Tolerância: 5% para mais ou para menos

Identificação:

• Manga direita: brasão da Prefeitura Municipal da 
Serra, silkado, estilizada, com 6,00 cm de largura por 
7,00 cm de altura, centralizado no meio da manga.

• Manga esquerda: brasão da Guarda Civil Municipal 
da Serra, silkado, estilizada, com 6,00 cm de largura 
por 7,00 cm de altura, centralizado no meio da manga.

• No peito lado esquerdo: brasão da Guarda Civil 
Municipal da Serra, silkado, estilizada, com 6,00 cm 
de largura por 7,00 cm de altura e dizeres “GUARDA 
MUNICIPAL” acima do brasão e “SERRA” abaixo do 
brasão, fonte arial Black, maiúscula, letras na cor 
branca.

• No peito lado direito: a identificação do agente em 
forma de pintura, letras com 1,00 cm de altura, fonte 
arial Black, maiúscula, letras na cor branca.

• Nas costas: os dizeres “GUARDA MUNICIPAL” em 
arco, com letras medindo 3,00 cm de altura e abaixo 
a expressão “SERRA”, com letras de 3,00 cm de 
altura, silkado em fonte arial Black, maiúscula, letras 
na cor branca.

11 Calção para a prática de atividade física, modelo 
masculino, na cor azul-marinho:

Detalhes Técnicos:

• Cós com elástico e cadarço na cor branca, de 4,00 
cm, rebatido com 4 agulhas ponto corrente; Bainha 
das pernas com 2,00 cm de largura feita em máquina 
costura reta 1 agulha; Deverá conter etiquetas do 
fabricante do tecido, do confeccionista e de tamanho 
ou numeração.

Material Utilizado:

• Tecido: Tactel

• Composição: 100% poliéster

• Gramatura: 140 g/m2

Identificação:

• Brasão da Guarda Civil Municipal de Serra, silkado 
na perna esquerda, na parte inferior, com 6,00 cm de 
largura por 7,00 cm de altura.

12 Bermuda para a prática de atividade física, 
modelo feminino, na cor azul-marinho:

Detalhes Técnicos:

• Cintura com elástico; Bainha das pernas com 2,00 
cm de largura feita em máquina costura reta 1 agulha; 
Deverá conter etiquetas do fabricante do tecido, do 
confeccionista e de tamanho ou numeração.

Material Utilizado:

• Tecido: lycra

• Composição: 100% poliamida

• Gramatura: 140 g/m2

Identificação:

• Brasão da Guarda Civil Municipal de Serra, silkado 
na perna esquerda, na parte inferior, com 6,00 cm de 
largura por 7,00 cm de altura.

13 Camisa de ciclista, na cor cinza:
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Detalhes Técnicos:

• Gola padre; Manga comprida; Elástico na manga 
e cintura; Deverá conter etiquetas do fabricante do 
tecido, do confeccionista e de tamanho ou numeração.

Material Utilizado:

• Tecido: colméia - dryfit

• Gramatura: 140 g/m2

Identificação:

• Manga direita: brasão da Prefeitura Municipal da 
Serra bordado direto no tecido, estilizada, com 8,50 
cm de largura por 10,00 cm de altura, a 4,00 cm 
abaixo da cava da manga.

• Manga esquerda: brasão da Guarda Civil Municipal 
da Serra, bordado direto no tecido, estilizada, com 
8,50 cm de largura por 10,00 cm de altura, a 4,00 cm 
abaixo da cava da manga.

14 Bermuda de ciclista, na cor azul-marinho:

Detalhes Técnicos:

• Faixa refletiva de 2,5cm de largura na lateral vertical, 
na cor prata; Proteção de gancho e modelagem 
unissex; Elástico de brum branco na cintura; 
Deverá conter etiquetas do fabricante do tecido, do 
confeccionista e de tamanho ou numeração.

Material Utilizado:

• Tecido: Helanca

• Composição: 100% poliamida

• Gramatura: 140 g/m2

Identificação:

• Brasão da Guarda Civil Municipal de Serra, silkado 
na perna esquerda, na parte inferior, com 6,00 cm de 
largura por 7,00 cm de altura.

15 Tarjeta de identificação em tecido com o nome 
do agente e tipo sanguíneo:

Detalhes Técnicos:

• Na cor azul-marinho; Tamanho 14 x 2,5 cm; Fixada 
sobre velcro tipo macho, na cor azul-marinho; Letras 
na cor branca e tipo sanguíneo na cor vermelha; 
Largura de cada letra de 6mm. No caso em que a 
composição GCM com o nome de identificação for 
maior que o espaço disponível, o tamanho da letra 
será reduzido proporcionalmente até o mínimo de 
4mm de largura; Borda de 2,0 mm.

Material utilizado

• Artigo: Rip Stop;

• Composição: 67% Poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m²

• Tolerância: 5% para mais ou para menos

• Armação: Tela 1x1

Identificação:

• Bordado com a inscrição “GCM” seguida do nome de 
“identificação do Agente” (exemplo: GCM FULANO), 
na cor branca e “TIPO SANGUINEO” na cor vermelha, 
medindo 1,0 cm de altura, em fonte ARIAL BLACK 
maiúscula.

16 Cinto social tipo militar, na cor preta:

Detalhes Técnicos:

• Largura: 3,3 cm; Comprimento: mínimo de 1,20 
m; Fivela lisa cromada prateada; Ponteira cromada 
prateada colocada em uma extremidade do cinto.

Material Utilizado:

• Cinto confeccionado em polipropileno (nylon).

17 Cinto modelo militar, na cor preta:

Detalhes Técnicos:

• Cinto de guarnição completo; Largura mínima de 55 
(cinquenta e cinco) milímetros por 3,5 (três vírgula cinco) 
milímetros de espessura; Comprimento mínimo total de 
1,6 m, possuindo velcro na parte interna para possibilitar 
a regulagem de tamanho; Sistema de fechamento pelo 
engate das peças plásticas que compõem a fivela, que, de 
uma extremidade possui lingueta retangular do tipo macho, 
e do outro uma seção vazada quadrada do tipo fêmea (tipo 
tic-tac); Possuir em cada extremidade, próximo às fivelas, 
um passador para ajuste do tamanho do cinto; Possuir, 
confeccionados em mesmo material e cor, porta carregador 
duplo para pistola .380, coldre compatível para pistola .380, 
porta bastão tipo tonfa e porta algemas.

Material Utilizado:

• Cinto confeccionado em polipropileno (nylon) ou material 
similar.

18 Meia soquete na cor preta:
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Detalhes Técnicos:

• Constituída de perna, calcanhar e pé; Sem enfeites; 
Pé atoalhado internamente e liso externamente; 
Punho canelado 3x1 e cravado com elastodieno; Borda 
do punho canelada 1x1 e cravada com elastodieno; 
Cano de 20 cm de comprimento; Tamanho único.

Material utilizado:

100% algodão ou misto de algodão, poliamida e 
elastodieno..

19 Meia soquete na cor branca:

Detalhes Técnicos:

• Constituída de perna, calcanhar e pé; Sem enfeites; 
Pé atoalhado internamente e liso externamente; 
Punho canelado 3x1 e cravado com elastodieno; Borda 
do punho canelada 1x1 e cravada com elastodieno; 
Cano com 20 cm de comprimento; Tamanho único.

Material utilizado:

• 100% algodão ou misto de algodão, poliamida e 
elastodieno.

20 Japona de frio unissex, na cor azul-marinho

Detalhes técnicos:
•  Gola esporte entretelada; Mangas compridas com 
punho em ribana (malha sanfonada 100% poliamida), 
com 6 cm largura; Abertura frontal em toda extensão 
com fechamento por zíper de metal na cor do tecido, com 
cursor de metal reversível fixado através de costura no 
revel do lado esquerdo de quem veste e terá na parte 
interna um velcro para fixação do lado direito da japona; 
O velcro iniciará junto ao zíper e terminará a 10 mm da 
costura da gola; Forração interna com manta acrílica, tipo 
ededrom, destacável do corpo do zíper na extensão total, 
tendo na extremidade das mangas 01 (um) caseado para 
que seja conectada por zíper; 02 (dois) bolsos frontais 
retangulares com prega macho de 3 cm, cantos oitavos 
e pesponto duplo, nas medidas 14x17 cm (l x a), com 
zíper de nylon de 12 cm na mesma cor do tecido, abrindo 
de fora para dentro, com fenda de 3 cm para caneta 
no bolso esquerdo; Platina nos ombros, com 5 cm de 
largura na base 4 cm na extremidade, com 13 cm de 
comprimento, centralizadas com o bordado das mangas, 
costuras duplas, abotoada com botão de massa 4 furos 
na cor do tecido; Velcro tipo fêmea, na cor do tecido, com 
2,5 cm de largura por 14 cm de comprimento, na cor 
azul marinho, acima do bolso do lado direito, onde será 
afixada a tarjeta de identificação do agente; Cós com 
duas tiras em elásticos na parte frontal, uma de cada 
lado do zíper, medindo 10 cm de comprimento e 6 cm 
de largura, com prolongamento até as costas em ribana, 
medindo 6 cm de largura; Deverá conter etiquetas do 
fabricante do tecido, do confeccionista e de tamanho ou 
numeração.

Material utilizado:
• Artigo: Rip Stop;
• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;
• Gramatura: 245 g/m²;
• Tolerância: 5% para mais ou para menos;
• Armação: Tela 1x1
• Proteção contra raios ultravioleta;
• Baixo amarrotamento e secagem rápida.

Identificação:
• Manga direita: brasão da Prefeitura Municipal da Serra 
bordado direto no tecido, estilizada, com 8,50 cm de 
largura por 10,00 cm de altura, a 4,00 cm abaixo da cava 
da manga.

• Manga esquerda: brasão da Guarda Civil Municipal da 
Serra, bordado direto no tecido, estilizada, com 8,50 cm 
de largura por 10,00 cm de altura, a 4,00 cm abaixo da 
cava da manga.

• Nas costas: os dizeres “GUARDA MUNICIPAL” em 
arco, com letras medindo 3,00 cm de altura e abaixo 
a expressão “SERRA”, com letras de 3,00 cm de altura, 
silkado em fonte arial Black, maiúscula, letras na cor 
branca.

21 Bota Tática, na cor preta
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Detalhes técnicos:

• Bota tática cano baixo de alta performance, confeccionada em couro 
hidrofugado, na cor preta, estampa lisa, com espessura mínima de 2,0 
mm, forrado internamente em poliamida com membrana poromérica 
microporosa impermeável, acolchoado na parte superior do cano, laterais 
do cano com relevos feitos através de alta lingueta no couro, passadores 
em náilon, palmilha de limpeza em látex e solado tricomponente 
(borracha/poliéter/TPU)

Cabedal: couro de primeira qualidade, curtido ao cromo, com 
acabamento floater liso hidrofugado; espessura mínima de 2,00 mm; 
resistência à tração mínima de 15Mpa; absorção de água após 60 min 
em no máximo 0,2g; tempo de penetração de água em no mínimo de 60 
minutos; teor de graxa de 3 a 8%; óxido de cromo no percentual mínimo 
de 3%; permeabilidade ao vapor de água com mínimo de 0,8mg/cm²h 
e coeficiente de vapor de água com mínimo de 15mg/cm²; Lingueta: 
em tecido plano náilon/poliamida impermeável, na cor preta, ligada na 
parte inferior e lateral da gáspea por meio de costura dupla tipo semi 
fole em altura mínima correspondente a altura do cano; com gramatura 
de 332/m², com variação de 5% para mais ou para menos; força de 
rasgamento mínima de 90 N; tempo de penetração de água em no 
mínimo 60 minutos; absorção de água após 60 minutos em no máximo 
0,2g; permeabilidade ao vapor de água de no mínimo 2,0 mg/cm²h 
e coeficiente de vapor de água de no mínimo 20 mg/cm²; Forração: 
em duas camadas, sendo uma em membrana impermeável e outra em 
poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte 
de umidade, completamente respirável, toque macia e confortável 
e grande resistência à abrasão; forro de poliamida com espessura de 
2,70 mm, com variação de 5% para mais ou para menos; gramatura 
de 332/m² com variação de 5% para mais ou para menos; resistência 
à abrasão: seco 25.600 ciclos e úmido 12.800 ciclos, sem danos; força 
de rasgamento mínima de 90 N; permeabilidade ao vapor de água de no 
mínimo 2,0 mg/cm²h e coeficiente de vapor de água de no mínimo 20 mg/
cm²; Membrana: poromérica microporosa, termo colante impermeável 
na parte externa e permeável na região interna, devido à construção 
poromerica desta membrana a umidade presente dentro do calçado e 
conduzida para o exterior; composta na parte externa de fibras elásticas, 
laminado com membrana ultrafina de poliuretano, que impermeabiliza 
e impede a entrada de água e umidade, mantendo assim os pés secos 
e confortáveis; Passadores, ganchos e retenção: 8 (oito) peças por 
pé de passadores de polímero/náilon tipo gota; 8 (oito) peças por pé de 
passadores de engate rápido de polímero/náilon; Atacador: em poliéster 
na cor preta, com ponteiras em acetato, comprimida ou plastificada, com 
1,10 m de comprimento, com variação de 5% para mais ou para menos, 
resistência a fricção de 30.000 ciclos e com resistência à tração de 500 
N; Parte superior traseira: acolchoada com espuma látex de espessura 
10mm e densidade 30, revestido pelos dois lados em couro tipo napa com 
espessura de 0,80 mm, com variação de 5% para mais ou para menos; 
força de rasgamento de no mínimo 30 N; permeabilidade ao vapor de 
água de no mínimo 2,0 mg/cm²h e coeficiente de vapor de água de no 
mínimo 20 mg/cm²

Biqueira: lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, 
reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados. Contra forte 
interno: material termoplástico, conformado termicamente, com 
espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente, revestido de couro pelo 
externo e internamente em tecido de microfibra, absorvente, composto 
de poliamida com gramatura de 300m2, com variação de 5% para mais ou 
para menos; resistência a abrasão: seco 25.600 ciclos e úmido 12.800 
ciclos, sem danos; Palmilha de montagem: em couro, com espessura 
mínima de 2,5 mm; com reforço para evitar deformações no calçado, 
com o uso; baixa absorção e alta dessorção de água; Palmilha de 
limpeza: em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, 
antibacteriana, efeito memória, baixa absorção e alta dessorção de 
água, dublada em couto tipo napa vacum; Aviamentos: de primeira 
qualidade, tendo as costuras do reforço da gáspea com reforço frontal; 
partes dianteira e traseira do cano feitas com linha 30 e as demais com 
linhas 40, ambas de náilon; costuras reforçadas internamente com fita 
de reforço em náilon auto colante; Solado: tricomponente constituído 
por sola em borracha alto grip legítima cor preta, entressola em poliéter 
e bolha em TPU inflado a ar; sola com densidade de 1,13 g/cm³, com 
variação de 3 g/cm³ para mais ou para menos; abrasão máximo de 95 
mm³; resistência à flexão: incisão inicial 2,00 mm, com variação de 0,02 
mm para mais ou para menos e após 30.000 flexões acréscimo máximo 
de 4,00 mm. Entresola com densidade de 0,50 g/cm³, com variação de 
3 g/cm³ para mais ou para menos. Bolha em TPU inflado com densidade 
de 1,22 g/cm³, com variação de 3 g/cm³ para mais ou para menos; 
Resistência a separação do solado do cabedal: força de arranque do 
solado de no mínimo 500 N; Peso aproximado de 1.250 g (referente ao 
par de numeração 40).

22 Bota de Motociclista em cano longo, tipo 
Comando, na cor preta

Detalhes técnicos:

• Bota cano longo de alta performance, confeccionada em couro hidrofugado, 
estampa lisa, com espessura mínima de 2,0 mm, forrado internamente em 
poliamida com membrana poromérica microporosa impermeável, zíper lateral na 
parte interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos 
em alta frequência, cano superior em couro tipo napa vacum, forro almofadado, 
cano superior com elástico, caneleira com reforço interno em couro, palmilha 
de montagem antiperfuração não metálica e palmilha de limpeza em látex e 
solado tricomponente; Cabedal: couro de primeira qualidade, curtido ao cromo, 
com acabamento semi-cromo hidrofugado; estampa lisa; espessura mínima 
de 2,00 mm; resistência à tração mínima de 15Mpa; alongamento percentual 
mínimo de 40%; absorção de água após 60 min em no máximo 0,2g; tempo 
de penetração de água em no mínimo de 60 minutos; teor de graxa de 3 a 
8%; óxido de cromo no percentual mínimo de 3%; permeabilidade ao vapor de 
água com mínimo de 0,8mg/cm²h e coeficiente de vapor de água com mínimo 
de 15mg/cm²; Gáspea: em couro curtido ao cromo, com biqueira de borracha, 
com desenhos em alto relevo (3D) para evitar desgaste do couro, fixada através 
de colagem e costura simples; Forro traseiro do cano: em duas camadas, 
sendo uma em membrana impermeável e outra em poliamida de rápida dispersão 
da transpiração, acelerado transporte de umidade, completamente respirável, 
toque macia e confortável e grande resistência à abrasão; forro de poliamida 
com espessura de 2,70 mm, com variação de 5% para mais ou para menos; 
gramatura de 332/m² com variação de 5% para mais ou para menos; resistência 
à abrasão: seco 25.600 ciclos e úmido 12.800 ciclos, sem danos; permeabilidade 
ao vapor de água de no mínimo 50 mg/cm²h e coeficiente de vapor de água de 
no mínimo 400 mg/cm²; Forro frontal do cano: em poliéster dublado com 
espuma de P.U. de 6 mm; espessura 0,80 mm, com variação de 5% para mais 
ou para menos; gramatura de 170 g/m² com variação de 5% para mais ou para 
menos; resistência à abrasão: seco 25.600 ciclos e úmido 12.800 ciclos, sem 
danos; força de rasgamento mínima de 20 N; permeabilidade ao vapor de água 
de no mínimo 2,0 mg/cm²h e coeficiente de vapor de água de no mínimo 20 mg/
cm²; Forro da gáspea: em couto tipo napa vacum; espessura 0,80 mm, com 
variação de 5% para mais ou para menos; força de rasgamento mínima de 30 
N; permeabilidade ao vapor de água de no mínimo 2,0 mg/cm²h e coeficiente de 
vapor de água de no mínimo 20 mg/cm²; Zíper: de nylon, na lateral interna do 
cano com comprimento de 32 cm tendo como referência o número, aumentando 
ou diminuindo proporcionalmente conforme a numeração; recoberto por “pala” 
externa em couro semi-cromo cobrindo todo o zíper; com detalhe de corte 
em V na área de flexão da bota, fechado através de velcro na cor preta. Fole 
protetor interno ao zíper: de couro tipo napa vacum colocado verticalmente 
ao longo da extensão da abertura do zíper. Parte superior traseira: acolchoada 
com espuma látex de espessura 10 mm e densidade 30, em quatro gomos; 
revestimento na parte exterior em couro tipo napa vacum e na parte interna com 
o mesmo forro da parte traseira do cano; uma cavidade na vertical em V nas 
duas laterais, medindo 11,5 cm tendo como referência o número 40, variando 
proporcionalmente de acordo com a numeração, com elástico de alta pressão 
de 3 cm para permitir uma melhor ajuste na panturrilha. Parte dianteira: um 
acolchoado de nove gomos em espuma PU, de espessura 10 mm e densidade 33, 
na altura do peito do pé, recoberto em napa tipo vacum para melhor acomodação 
e mobilidade da região do tornozelo; Parte traseira: um acolchoado de seis 
gomos em espuma PU de espessura 10 mm e densidade 33, acima do calcanhar, 
recoberto em napa tipo vacum para melhor acomodação e mobilidade do tendão 
de Aquiles;

Proteção frontal: interna no comprimento da parte dianteira do cano em 
couro de 2,5 mm de espessura, revestido em couro semi-cromo hidrofugado 
e costuras duplas transversais; Biqueira: lâmina de resina termoplástica com 
adesivo termoreativável, reforçado com tecido de poliéster em um dos lados; 
Contra forte interno: material termoplástico, conformado termicamente, com 
espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente, revestido de couro pelo externo 
e internamente em tecido de microfibra, absorvente, composto de poliamida 
com espessura de 1,30 mm e gramatura de 300 g/m2, com variação de 5% 
para mais ou para menos; resistência a abrasão: seco 25.600 ciclos e úmido 
12.800 ciclos, sem danos; Palmilha de montagem: à prova de perfuração, 
em 100% poliéster, com reforço para evitar deformações no calçado, com o 
uso; baixa absorção e alta dessorção de água; espessura de 3,20 a 3,50 mm e 
gramatura de 3.200 a 3.500 g/m2; resistência a perfuração de no mínimo 1.150 
N. Palmilha de limpeza: em látex, com sistema de absorção de impactos, 
respirável, antibacteriana, efeito memória, baixa absorção e alta dessorção de 
água, dublada em couto tipo napa vacum; Aviamentos: de primeira qualidade, 
tendo as costuras externas feitas com linha 30 e as internas com linha 40, ambas 
de náilon; costuras reforçadas internamente com fita de reforço em náilon auto 
colante; Solado: tricomponente constituído por sola em borracha alto grip 
legítima cor preta, entressola em poliéter e bolha em TPU inflado a ar; sola com 
densidade de 1,13 g/cm³, com variação de 3 g/cm³ para mais ou para menos; 
abrasão máximo de 95 mm³; resistência à flexão: incisão inicial 2,00 mm, com 
variação de 0,02 mm para mais ou para menos e após 30.000 flexões acréscimo 
máximo de 4,00 mm. Entresola com densidade de 0,50 g/cm³, com variação de 
3 g/cm³ para mais ou para menos; Refletivos: dois refletivos em formato de 
boomerang, visíveis em 180o, na parte externa do pé, em alta freqüência, na 
cor cinza, em alto relevo com definições em alta freqüência, medindo o menor 
40mm e o maior 50mm; na região do calcanhar, um refletivo em alta freqüência, 
no formato de boomerang, na cor cinza, em alto relevo; com definições em alta 
freqüência, medindo 50mm; material com base laminada em PVC, formado 
por microesferas de vidro, distribuídas de forma constante com alto poder de 
refletividade, elevada estabilidade e com excelente fixação por solda eletrônica 
ou alta freqüência com grande durabilidade e flexibilidade, refletindo mesmo em 
condições climáticas adversas, tais como chuva, neblina e serração; Resistência a 
separação do solado do cabedal: força de arranque do solado de no mínimo 500 
N; Cano com altura média de 35/32cm (medida externa / medida interna); Peso 
aproximado de 1,7 kg (referente ao par numeração 40).

23 Capa de colete balístico, modelo militar:
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Detalhes técnicos:

• Capa externa na cor azul-marinho; Capa interna na cor 
preta, com material de nylon resinado 100% poliéster.

Material utilizado:

• Artigo: Rip Stop;

• Composição: 67% poliéster e 33% algodão;

• Gramatura: 245 g/m²;

• Tolerância: 5% para mais ou para menos;

• Armação: Tela 1x1

• Proteção contra raios ultravioleta;

• Baixo amarrotamento e secagem rápida.

Identificação:

• No peito lado esquerdo: brasão da Guarda Civil Municipal 
da Serra, silkado, estilizado, com 6,00 cm de largura por 
7,00 cm de altura e dizeres “GUARDA MUNICIPAL” acima 
do brasão e “SERRA” abaixo do brasão, fonte arial Black, 
maiúscula, letras na cor branca.

• No peito lado direito: velcron fêmea medindo 14 cm de 
comprimento por 2,5 de altura, para ser afixado a tarjeta 
de identificação do agente.

• Nas costas: os dizeres “GUARDA MUNICIPAL” com letras 
medindo 3,00 cm de altura e abaixo a expressão “SERRA”, 
com letras de 3,00 cm de altura, silkado em fonte arial 
Black, maiúscula, letras na cor branca.

24 Capa de Chuva

Detalhes Técnicos:

• Material fino, leve e resistente; Transparente; Semi 
descartável; Manga comprida com elástico nos punhos; 
Capuz; Formato inteiriço, alcançando até a altura do 
joelho, medindo aproximadamente 120,00 cm de altura 
x 75,00 de largura, tendo tais medidas como referência 
o tamanho M; 02 (duas) aberturas com abas protetoras 
na altura da cintura, para acesso aos bolsos da calça; 
Aberta na frente em toda a extensão, fechando por uma 
carreira de cinco botões ou por presilhas. Nas costas, uma 
abertura central de 4 cm a partir da bainha; Embaladas 
individualmente em bolsas/sacolas com fechamento de 
pressão; Embalagens possuindo dimensões aproximada de 
15cm x 12cm, equivalente às dobras da capa, possibilitando 
ser transportada no bolso.

Material utilizado:

Confeccionada em polietileno de baixa densidade.

25 Conjunto de Capa de Chuva para motociclista, na cor 
azul-marinho

Detalhes Técnicos:

• 100% impermeável; Forro interno em malha 100% 
algodão na cor azul marinho; Elástico na cintura; Jaqueta 
com fechamento frontal total na frente com zíper e velcro 
por cima do zíper com dupla dobra dianteira por cima; Faixa 
refletiva na cor prata, circundando o tórax (frente e costas) 
e mangas na altura do cotovelo, em conformidade com a 
legislação de trânsito; Manga comprida com fechamento 
nos punhos em velcro, com faixa refletiva de 2,5cm de 
largura com 15cm de comprimento; Sem capuz com gola 
alta, ajuste através do mesmo zíper da jaqueta protegendo 
o pescoço, com uma faixa de velcro para ajuste no pescoço; 
02 (dois) bolsos laterais embutidos com forro do próprio 
tecido e fechados por zíper de nylon azul-marinho de 15 
cm; Barra na jaqueta com acabamento em elástico para 
ajuste de proteção e entrada de água; Calça com zíper nas 
pernas na altura do tornozelo; Reforço do próprio tecido na 
entreperna, gancho e joelho.

Material utilizado:

• Confeccionada em PVC resinado

• Gramatura 124 g/ml

• Composição 100% poliamida

• Armação em tela

Identificação:

• No peito lado esquerdo: brasão da Guarda Civil Municipal 
da Serra, silkado, estilizado, com 6,00 cm de largura por 
7,00 cm de altura e dizeres “GUARDA MUNICIPAL” acima 
do brasão e “SERRA” abaixo do brasão, fonte arial Black, 
maiúscula, letras na cor branca.

• Nas costas: os dizeres “GUARDA MUNICIPAL” em arco, 
com letras medindo 3,00 cm de altura e abaixo a expressão 
“SERRA”, com letras de 3,00 cm de altura, silkado em fonte 
arial Black, maiúscula, letras em tina refletiva prata.

26 Tênis esportivo unissex, na cor preta:

Detalhes Técnicos:

• Tipo esportivo, cano curto, com cadarço, para prática 
de esporte aeróbico (caminhadas e corridas); Cabedal 
em couro; Sem detalhes de outra cor; Entresola mais 
macia e leve (densidade de 0,4g/cm3), proporcionado 
maior conforto, reduzindo o esforço, a fadiga muscular; 
Solado mais resistente à objetos cortantes e perfurantes 
e à brasão pelo fato de ser a mais compacta (densidade 
1,0 g cm3); Sistema antiderrapante com maior 
aderência e impermeável; Possuir ranhuras especiais tipo 
“AquaTred”,com 5mm de altura e 6mm de largura entre 
os desenhos de planta, que impedem fixação de objetos 
no solado, propiciando melhor escoamento de água; 
Sistema de absorção de impactos na região do calcanhar 
(shock absorber), proporcionando um caminhar suave e 
saudável; O produto deverá ser certificado pelo INMETRO; 
De couro sintético, flexível e resistente, com microporos 
responsáveis pela absorção e dessorção de vapor de 
água; Material de fácil limpeza e alta resistência, forrado 
internamente de nylon com espura, proporcionando 
maior conforto ao usuário; Lingueta de tecido duplo com 
espuma; Palmilha anatômica, com espessura mínima de 
5 mm; Tecnologias EVAflow, System, VS1, Dynatech ou 
equivalente.

27 Boina, na cor azul-royal
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Detalhes Técnicos:

• Boina em feltro ou 100% lã impermeabilizada, padrão 
militar modelo francês; Peça confeccionada em forma 
circular, com diâmetro variável, aba lado esquerdo presa 
com botão de pressão metálico na cor preta; Forro 
em tecido poliéster/algodão na cor preta, debrum de 
plavinapa; Regulagem através de um cadarço em rayon 
ou nylon, na cor preta, para ajuste da boina à cabeça do 
usuário; Borda em couro na cor preta; Fechamento com 
aplicação de machorte (botão de pressão), fixado entre os 
ilhoses de "respiração", colocado a 10 mm da base.

Identificação:

• Brasão metálico da Guarda Civil Municipal da Serra, 
afixado na parte lateral direita da boina.

28 Boné regulável (gorro com pala), na cor azul-
marinho
Detalhes Técnicos:

 Boné para proteção solar, com pala dura; Modelo francês; 
Pala em polietileno forrada com o mesmo tecido; Sistema 
de fecho com abertura de 10 (dez) cm na parte traseira, 
onde possui uma alça regulável em velcro na cor do tecido 
para possibilitar ajuste da circunferência da cobertura; 
Entretela em nylon no gomo frontal; Copa arredondada, 
com aproximadamente 10 (dez) cm de altura;

Um botão forrado na cor do tecido na parte superior, 
no centro da copa, fazendo o acabamento; Carneira de 
algodão na cor do tecido; Com oito ilhoses em alumínio 
na cor preta, separados 2 (dois) centímetros um do outro, 
colocados dois a dois, destinados a facilitar a circulação 
do ar; Tecido rip stop, 100% poliamida, com gramatura 
de 140 g/m², com tolerância de 5% para mais ou para 
menos; Tamanho único.

Identificação:

• Na parte frontal o brasão da Guarda Civil Municipal, 
com 8,00 cm de altura por 7,50 cm de largura, silkado ou 
borado;

• Na bota do boné (parte traseira) a inscrição GUARDA 
MUNICIPAL em arco, na cor branca.

29 Óculos de proteção

Detalhes Técnicos:

• Referência: óculos de proteção / EPI; Com visor e 
armação em policarbonato, com tratamento anti risco; 
Hastes com ajustes de cumprimento; Proteção contra raios 
UVA e UVB; Armação na cor preta e visor em lente fumê.

30 Bastão Tonfa, na cor preta

Detalhes Técnicos:

• Modelo padrão para Polícia Militar, Guarda Municipal e 
Empresas de Vigilância; Confeccionado de forma maciça, 
em fibra plástica de alta resistência, em corpo único sem 
junções ou parafusos; Haste comprimento aproximado de 
58 cm, sem rebarbas que possam dificultar o manuseio 
ou causar cortes, totalmente flexível para os lados, 
possibilitando melhor absorção de impacto e ainda 
arredondada nas pontas; Empunhadura anatômica com 
aproximadamente 13 cm; Peso entre 500 e 700 gr.

31 Porta bastão Tipo Tonfa

Detalhes Técnicos:

• Confeccionado em polipropileno (nylon), na cor preta; 
Dimensões mínimas de 50 (cinqüenta) milímetros de 
largura, 3 (três) milímetros de espessura e 55 (cinqüenta 
e cinco) milímetros de altura; Possuir argola de latão C 
272 (63 a 64 % de cobre, 36 a 37 % de zinco), cromada e 
polida, de 4 cm de diâmetro e 5 milímetros de espessura 
com presilha do mesmo tecido do cinto para fixação do 
cabo de empunhadura do PR-24 à 3,5 cm da argola.

32 Apito com 03 (três) silvos
Detalhes Técnicos:

• Apito de trânsito, trinado, três silvos; Estilo flauta, em 
metal, sem bolinha; Biqueira de borracha anatômica; Anel 
de fixação em seu próprio corpo, com espessura de no 
mínino 2,5 mm; Medidas aproximadas de 10,50 cm de 
comprimento x 2,50 cm de largura.

33
Fiel Retrátil

Detalhes Técnicos:

• Fiel retrátil preto, estrela ou guia retrátil para pistola 
.380; Em nylon injetado para maior resistência; Cordão 
de poliamida; Gancho na ponta do cordão para fixar 
à arma; Trava para prender o fiel retrátil ao cinto; 
Medidas aproximadas de 6,00 cm x 8,00 cm; Cordão com 
aproximadamente 120,00 de comprimento.

34 Bustiê na cor preta ou azul-marinho

Detalhes Técnicos:

• Confeccionado em tecido de malha elástica, sem 
mangas; Decote em “U” na frente e nas costas, sendo o 
das costa 30 mm mais baixo que o da frente; Pala dupla de 
35 mm de largura com elástico embutido abaixo do busto 
em toda parte inferior da peça, forro interno na parte da 
frente; Aplicação de elástico de 7 mm nas cavas e decotes, 
com pesponto de máquina com duas agulhas (goleira); 
Costuras laterais em acabamento overloque.

35 Colete reflexivo

Detalhes Técnicos:

• Na cor laranja; Faixas reflexivas nas cores verde e branco.

36 Par de algemas

Detalhes Técnicos:

• Fabricada em aço; Dentes e catracas fresadas e usinadas; 
Catraca com tripo dente; Destorcedores em aço; Peso 
aproximado de 240g; Distância entre as algemas de 40 
mm; Abertura máxima: 75 mm; Abertura mínima: 55mm.

37 Porta Algemas

Detalhes Técnicos:

• Confeccionada em polipropileno (nylon) na cor preta; 
Espessura mínima de 1 (um) milímetro, com 110 (cento e 
dez) milímetros de altura por 135 (cento e trinta e cinco) 
milímetros de largura na parte superior e 115 (cento e 
quinze) milímetros na parte inferior; Reforço periférico; 
Forro interno; Fechamento por velcro costurado.

38 Capacete do tipo mountain bike para a atividade de 
ciclopatrulhamento
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Detalhes Técnicos:

• Modelo leve, fino e compacto, sem deixar de lado sua 
eficiência e resistência; Desenvolvido em EPU (Poliuretano 
Estendido), com tecnologiaISC, para canais de ar maiores 
e mais profundos, aumentando a ventilação e reduzindo 
ainda mais o peso do capacete; Construção em uma 
estrutura única, com dupla densidade, para absorver e 
distribuir a força do impacto de maneira eficaz; Viseira 
destacável e sistema de retenção, com design específico 
de forma a manter a parte de trás da cabeça confortável 
e segura; Disco traseiro de regulagem para um encaixe 
perfeito que deve permitir ser girado para soltar ou 
apertar, com correias de ajuste em nylon para aliviar a 
tensão excessiva; Traseira em formato de asa e maior 
eficiência na exaustão do calor; Cor branca com viseira na 
cor preta; Estar em conformidade com as normas técnicas 
da ABNT/NBR e INMETRO; Peso máximo aproximado: 500 
g; Dimensões aproximada de 18 cm x 14 cm x 10 cm (A 
x L x P).

39 Capacete para motociclista

Detalhes Técnicos:

• Casco externo laminado em fibra de vidro e/ou aramida 
e/ou carbono e/ou ABS injetado e/ou policarbonato; Borda 
traseira (posterior) do casco não poderá entrar em contato 
com as vértebras cervicais quando o portador oscilar a 
cabeça para trás; Casco interno capaz de absorver impactos 
variados e com características de identificação conforme 
padrão adotado pela Guarda Civil Municipal de Serra; 
Proteção frontal removível (queixeira móvel); Material 
interno antialérgico, facilmente removido, ajustável e 
lavável; Mecanismo central de abertura da proteção facial 
com trava, fácil sistema de operação e que possa ser aberto 
apenas com uma mão; Viseira externa altamente resistente, 
fixada solidamente para poder participar da proteção facial, 
padrão cristal, com dupla curvatura em policarbonato, 
com espessura mínima de 2 milímetros, com tratamento 
anti-riscos e anti-embaçante, com abertura manual e 
basculante, com posições de regulagem, sem distorções 
ópticas e proteção solar; Viseira interna anti-risco sem 
distorções ópticas e proteção solar, possibilitando o guarda 
municipal levantar a proteção frontal e viseira externa 
nas ocasiões de baixa velocidade, típica da atividade de 
prevenção à criminalidade, de forma a não contrariar as 
legislações de trânsito, possibilitando ainda, uma proteção 
permanente aos olhos dos profissionais de segurança 
pública; Sistema de fixação de cinta jugular com engate 
rápido; Sistema de ventilação que possibilite circulação de 
ar; Elementos de sinalização: no mínimo quatro elementos 
retrorreflexivos frontais, laterais e traseiros sem prejuízo 
ao padrão de identificação adotado pela PMS; Na cor azul 
marinho como base; Peso máximo: 1.750 gramas; Estar 
em conformidade com Norma ABNT NBR 7471, NBR 7472 
e NBR 7473 – Capacete para Condutores e Passageiros de 
Motocicletas e Similares, bem como o art. 2º da Resolução 
Contran nº 20/98.

40 Luvas para motociclista

Detalhes Técnicos:

• Fabricada em clarino, couro e painéis emborrachados; Cano curto 
em couro e/ou poliéster e couro com reforço e proteção; Forração 
em tecido antialérgico; Ter couro revertido no dedo mindinho e na 
palma da mão para uma maior proteção; Palma da mão em clarino 
(material sintético fino, porém muito mais resistente que o couro), 
flexibilidade e resistência; Parte superior da mão construída em sua 
grande parte em couro perfurado, o que ajuda na transpiração do 
suor e possibilita uma articulação superior; Apliques em borracha 
que ajudem a proporcionar uma proteção leve em pontos de maior 
contato; Ponta dos dedos com aplique de gel que proporcione 
máxima pegada dos dedos aos comandos da motocicleta (freio /
embreagem); Proteção de carbono localizada nas articulações, 
posicionado de forma estratégia com o objetivo de proteger sem 
limitar os movimentos; Punho fabricado em neoplene, garantindo 
ajuste preciso e conforto; Fechamento do punho em velcro, com 
ajustes; Reforço das costuras na palma da mão e nos dedos; Ter 
refletivo de 40 mm no velcro dos punhos e uma fita dedo mesmo 
refletivo nas costas da mão; Etiqueta de identificação em tecido 
branco e afixada em caráter permanente e indelével na parte interna 
das peças; Caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, 
devendo informar tamanho, razão social, identificação fiscal CNPJ, 
país de origem, indicação do nome das fibras ou filamentos têxteis 
e sua composição em porcentagem, cuidados para conservação do 
produto em conformidade com a NBR 8719 e data de fabricação.

41 Luvas do tipo mountain bike para a atividade de 
ciclopatrulhamento
Detalhes Técnicos:

• Composta de poliamida, couro, neoprene, poliuretano 
e plástico, com tecidos flexíveis no dorso das mãos, 
oferecendo o máximo em conforto e performance;

Modelo dedo curto, indicadas para proteger as mãos 
do ciclista de possíveis atritos e quedas; Possuir dupla 
camada de material resistente à abrasão nas palmas, para 
uma resistência, proteção ao guarda municipal (acertar 
no TR está policial) e maior durabilidade; Deve minimizar 
o desconforto causado pelas trepidações; Possuir na 
sua composição almofadas de gel nas palmas das mãos 
para melhorar o impacto repetitivo da atividade de 
patrulhamento e ajudar a distribuir a pressão minimizando 
o desgaste destas; Fechamento do punho em velcro, com 
ajustes; Cor preta ou grafite; Estar em conformidade com 
às normas técnicas da ABNT/NBR e INMETRO; Dimensões 
aproximadas:

P: 10x13x1,5 cm (Largura x Altura x Profundidade - 
LxAxP); M: 12x15x1,5 cm (LxAxP); G: 12x17x1,5 cm 
(LxAxP); GG:16x19x1,5 cm (LxAxP).

42 Porta treco de perna (pochete de perna) na cor preta 

Detalhes Técnicos:

• Modelo Força Nacional, em poliéster, com fitas de 
acabamento em nylon; Um bolso para documentos, 
medindo aproximadamente 20 cm de comprimento por 16 
cm de largura e fechamento com ziper; Uma bolsa para 
objetos diversos, medindo aproximadamente 18 cm de 
comprimento por 17 cm de largura e 4,5 cm de espessura, 
com uma pequena divisória na parte interna; Cinco 
compartimentos; Produto ambidestro, possibilitando o usa 
em ambas as pernas; Largura e altura total aproximada 
de 18,5 cm e 27 cm; Passador de cintos em nylon com 
regulagem e fechos plásticos tic tac e fixação na perna 
através de velcro; Com sistema para prender no cinto 
tático com fecho tic tac para remoção rápida, sem precisar 
retirar o cinto.

43 Braçal, na cor azul-royal
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Detalhes Técnicos:

• Confeccionado em couro ou tecido sintético semelhante 
ao couro; Constitui-se em uma tira horizontal inteiriça de 
360mm de largura e 90mm espessura, possuindo, em cada 
extremidade, um sistema para fixação através de velcro, 
tendo ainda, em posição perpendicular, saindo do centro 
da tira horizontal, uma seção com 130mm de largura e 
170mm de altura findada em ponta hemisférica; Na parte 
superior da extremidade hemisférica da tira perpendicular 
há um vazado horizontal em formato de caseado com 
70mm, para fixação na ombreira do uniforme; Em material 
silkado ou equivalente, e na parte central, o brasão do 
município da Serra.

44 Redinha para o cabelo
Detalhes Técnicos:

• Em crochê ou elástico; Para afixação do cabelo em forma 
de coque .

DECRETOS
Publicação Nº 42417

DECRETO Nº 7403, DE 7 DE MARÇO DE 2016

Adiantamento Financeiro.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município, 

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administra-
tivo nº 5.707/2016,

D E C R E T A :

Art. 1º Concede ADIANTAMENTO FINANCEIRO, no va-
lor de R$ 3.850,00, em favor da Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental – EMEF “Abrahão Gomes de Araújo”, em 
nome do Diretor CRISTIANO PORTILHO CARNEIRO – CPF 
nº 031.581.967-78, pelo período de quatro meses. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Palácio Municipal em Serra, aos 7 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7455, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Exonera Secretário Escolar - Sedu. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da 
Lei Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera EMILI PEREIRA DUARTE GOMES, ma-
trícula nº 32.748, da função gratificada de Secretário Es-

colar da EMEF. “Profª Amélia Loureiro Barroso”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2016.

Palácio Municipal em Serra, aos 16 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7456, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Exonera Secretário Escolar - Sedu. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da 
Lei Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera ELIANE DIAS DA SILVA, matrícula 
nº 6.212, da função gratificada de Secretário Escolar da 
EMEF. “Manoel Vieira Lessa”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2016.

Palácio Municipal em Serra, aos 16 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7457, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Nomeia Secretário Escolar - Sedu. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrati-
vo nº 13.551/2016,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia ELIANE DIAS DA SILVA, matrícula nº 
6.212, para exercer a função gratificada de Secretário Es-
colar da EMEF. “Profª Amélia Loureiro Barroso”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2016.

Palácio Municipal em Serra, em 16 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7460, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Nomeia Secretário Escolar - Sedu. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrati-
vo nº 15.292/2016,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia EMILI PEREIRA DUARTE GOMES, ma-
trícula nº 32.748, para exercer a função gratificada de Se-
cretário Escolar da EMEF. “Manoel Vieira Lessa”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2016.

Palácio Municipal em Serra, em 16 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7464, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Nomeia Assistente Técnico - Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia WESLEY SANTOS FERREIRA, para exer-
cer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Hu-
manos - Sead, com remuneração e atribuições previstas 
em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7466, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Mudança de endereço.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica alterado o endereço da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental “NEUSA MARIA PEYNEAU”, criada 
pelo Decreto nº 1218/2009, com denominação alterada 
pelo Decreto nº 2209/2010, de Rua Goiânia, nº 530, Ja-
caraípe, Serra/ES, para a Rua Tupã, nº 729, Jacaraípe, 

Serra/ES, CEP 29.175-259.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7468, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferi-
das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da 
Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do Município) e o inteiro teor do processo adminis-
trativo nº 6.984/2016,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, THAIS ITATIANE JESUS DOS 
SANTOS, do cargo de Técnico de Saúde – Técnico em 
Enfermagem, matrícula nº 19.564, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde - Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de fevereiro de 
2016.

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7469, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferi-
das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da 
Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do Município) e o inteiro teor do processo adminis-
trativo nº 2.012/2016,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, MILENA BOLDRINI DA SIL-
VA, do cargo de Técnico de Nível Superior - Enfermeiro, 
matrícula nº 38.675, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde - Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 28 de janeiro de 2016.

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7470, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferi-
das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da 
Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do Município) e o inteiro teor do processo adminis-
trativo nº 6.574/2016,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, MARIANA VIEIRA FERREI-
RA, do cargo de Agente Técnico Administrativo e de Ser-
viços – Auxiliar de Secretaria Escolar, matrícula nº 34.464, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 4 de fevereiro de 2016.

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7473, DE 22 DE MARÇO DE 2016

Nomeia Assistente Técnico - Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia ALEXSANDRO MATIAS PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - 
CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos - Sead, com remuneração e atribuições previs-
tas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Palácio Municipal em Serra, aos 22 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7476, DE 23 DE MARÇO DE 2016

Ponto Facultativo. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

D E C R E T A :

Art.1º Fica decretado PONTO FACULTATIVO, nos órgãos 
da Administração Pública Municipal, o dia 24 de março 
(quinta-feira) do ano corrente, em virtude das tradições 
culturais da Semana Santa.

Art.2º Excetuam-se da medida prevista no artigo 1º deste 
Decreto, as atividades essenciais, de urgência e emergên-
cia, os serviços considerados ininterruptos e por possu-
írem calendário próprio, as unidades de ensino da rede 
municipal.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 23 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

PORTARIAS
Publicação Nº 42423

PORTARIA Nº 45, DE 9 DE MARÇO DE 2016

Cessa os efeitos da Portaria nº 102, de 16 de junho 
de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município, 

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrati-
vo nº 7.907/2016,

R E S O L V E :

Art. 1º Cessar os efeitos da Portaria nº 102, de 16 de ju-
nho de 2014, que concedeu licença sem vencimento, para 
tratar de interesses particulares, à servidora MINIARÊ 
BISPO ROSSI, Agente Técnico Administrativo e de Servi-
ços – Auxiliar de Secretaria Escolar, matrícula nº 34.036, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de fevereiro 
de 2016.

Palácio Municipal em Serra, aos 9 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 53, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Licença por afastamento do cônjuge.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município e com base no artigo 109 da Lei Municipal nº 
2.360/2001,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrati-
vo nº 3.064/2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença por afastamento do cônjuge, sem 
remuneração, à servidora BEATRIZ MIRANDA MOURA 
DUTRA, ocupante do cargo de Técnico de Nível Superior 
– Cirurgião Dentista-Odontopediatra, matrícula nº 42.472, 
lotada na Secretaria Municipal Saúde - Sesa, pelo período 
de 5 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de fevereiro de 
2016.

Palácio Municipal em Serra, aos 16 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal 

CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 58, DE 17 DE MARÇO DE 2016

Licença sem vencimento. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrati-
vo nº 6.176/2016,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar 
de interesses particulares, à servidora CHEILANE ME-
DEIROS DA CUNHA PINHEIRO, matrícula nº 31.207, 
Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação - Sedu, pelo período de 
1 ano.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 2 de 
maio de 2016.

Palácio Municipal em Serra, aos 17 de março de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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AUTO DE DEMARCAÇÃO
Publicação Nº 42439

 

 
 

AUTO DE DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 
PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARTE DO BAIRRO JARDIM CARAPINA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município da Serra-ES, FAZ SABER, que o terreno urbano localizado no bairro Jardim Carapina, neste 
município, com área de 786.928,00m², inserido em uma área total de 891.649,25m² com as seguintes 
características dimensões e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de 
coordenadas N 7.762.974,879 m. e E 365.267,260 m., situado no limite com Área Remanescente 02 
(Rua Presidente Kennedy), deste, segue com azimute de 137°02'07" e distância de 8,70 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P2, de 
coordenadas N 7.762.968,515 m. e E 365.273,187 m.; deste, segue com azimute de 137°02'08" e 
distância de 10,02 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente 
Kennedy), até o vértice P3, de coordenadas N 7.762.961,180 m. e E 365.280,019 m.; deste, segue 
com azimute de 137°02'10" e distância de 10,63 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P4, de coordenadas N 7.762.953,400 m. e E 
365.287,265 m.; deste, segue com azimute de 137°02'06" e distância de 10,30 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy, até o vértice P5, de coordenadas N 
7.762.945,864 m. e E 365.294,284 m.; deste, segue com azimute de 137°02'09" e distância de 9,82 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P6, 
de coordenadas N 7.762.938,674 m. e E 365.300,979 m.; deste, segue com azimute de 137°02'07" e 
distância de 9,75 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), 
até o vértice P7, de coordenadas N 7.762.931,538 m. e E 365.307,626 m.; deste, segue com azimute 
de 137°02'09" e distância de 10,65 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P8, de coordenadas N 7.762.923,745 m. e E 365.314,883 m.; deste, 
segue com azimute de 137°02'09" e distância de 8,67 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P9, de coordenadas N 7.762.917,397 m. e E 
365.320,796 m.; deste, segue com azimute de 137°02'08" e distância de 12,23 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P10, de coordenadas 
N 7.762.908,445 m. e E 365.329,134 m.; deste, segue com azimute de 137°02'09" e distância de 8,65 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P11, de coordenadas N 7.762.902,113 m. e E 365.335,031 m.; deste, segue com azimute de 
137°02'08" e distância de 10,03 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P12, de coordenadas N 7.762.894,776 m. e E 365.341,864 m.; 
deste, segue com azimute de 137°01'44" e distância de 16,93 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P13, de coordenadas N 7.762.882,388 m. e 
E 365.353,405 m.; deste, segue com azimute de 137°01'41" e distância de 10,20 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P14, de coordenadas 
N 7.762.874,925 m. e E 365.360,357 m.; deste, segue com azimute de 137°01'40" e distância de 9,26 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P15, de coordenadas N 7.762.868,151 m. e E 365.366,668 m.; deste, segue com azimute de 
137°01'39" e distância de 10,43 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P16, de coordenadas N 7.762.860,519 m. e E 365.373,778 m.; 
deste, segue com azimute de 137°01'39" e distância de 9,61 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P17, de coordenadas N 7.762.853,489 m. e 
E 365.380,327 m.; deste, segue com azimute de 137°01'40" e distância de 10,21 m., confrontando 
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neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P18, de coordenadas 
N 7.762.846,021 m. e E 365.387,284 m.; deste, segue com azimute de 137°05'31" e distância de 9,93 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P19, de coordenadas N 7.762.838,748 m. e E 365.394,045 m.; deste, segue com azimute de 
137°02'19" e distância de 9,03 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P20, de coordenadas N 7.762.832,139 m. e E 365.400,199 m.; 
deste, segue com azimute de 138°14'19" e distância de 8,46 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P21, de coordenadas N 7.762.825,830 m. e 
E 365.405,833 m.; deste, segue com azimute de 138°14'20" e distância de 10,86 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P22, de coordenadas 
N 7.762.817,728 m. e E 365.413,067 m.; deste, segue com azimute de 138°14'21" e distância de 9,79 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P23, de coordenadas N 7.762.810,428 m. e E 365.419,585 m.; deste, segue com azimute de 
138°43'07" e distância de 9,92 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P24, de coordenadas N 7.762.802,973 m. e E 365.426,130 m.; 
deste, segue com azimute de 49°36'44" e distância de 0,70 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P25, de coordenadas N 7.762.803,425 m. e 
E 365.426,662 m.; deste, segue com azimute de 140°25'07" e distância de 6,21 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P26, de coordenadas 
N 7.762.798,637 m. e E 365.430,621 m.; deste, segue com azimute de 139°44'36" e distância de 
14,42 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o 
vértice P27, de coordenadas N 7.762.787,633 m. e E 365.439,938 m.; deste, segue com azimute de 
165°34'44" e distância de 11,92 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P28, de coordenadas N 7.762.776,085 m. e E 365.442,908 m.; 
deste, segue com azimute de 143°14'47" e distância de 8,35 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P29, de coordenadas N 7.762.769,392 m. e 
E 365.447,906 m.; deste, segue com azimute de 145°20'53" e distância de 5,03 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P30, de coordenadas 
N 7.762.765,255 m. e E 365.450,766 m.; deste, segue com azimute de 146°46'31" e distância de 5,39 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P31, de coordenadas N 7.762.760,746 m. e E 365.453,719 m.; deste, segue com azimute de 
144°22'13" e distância de 9,19 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P32, de coordenadas N 7.762.753,279 m. e E 365.459,071 m.; 
deste, segue com azimute de 139°05'37" e distância de 10,84 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P33, de coordenadas N 7.762.745,086 m. e 
E 365.466,169 m.; deste, segue com azimute de 136°46'01" e distância de 9,22 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P34, de coordenadas 
N 7.762.738,367 m. e E 365.472,487 m.; deste, segue com azimute de 135°48'59" e distância de 7,46 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P35, de coordenadas N 7.762.733,018 m. e E 365.477,685 m.; deste, segue com azimute de 
130°47'06" e distância de 9,04 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P36, de coordenadas N 7.762.727,111 m. e E 365.484,533 m.; 
deste, segue com azimute de 130°46'57" e distância de 11,46 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P37, de coordenadas N 7.762.719,626 m. e 
E 365.493,208 m.; deste, segue com azimute de 131°03'56" e distância de 9,61 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P38, de coordenadas 
N 7.762.713,316 m. e E 365.500,451 m.; deste, segue com azimute de 129°56'17" e distância de 
10,28 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o 
vértice P39, de coordenadas N 7.762.706,719 m. e E 365.508,331 m.; deste, segue com azimute de 
129°07'59" e distância de 10,70 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P40, de coordenadas N 7.762.699,968 m. e E 365.516,628 m.; 
deste, segue com azimute de 35°38'38" e distância de 0,84 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P41, de coordenadas N 7.762.700,651 m. e 
E 365.517,118 m.; deste, segue com azimute de 129°14'57" e distância de 10,35 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P42, de coordenadas 
N 7.762.694,104 m. e E 365.525,132 m.; deste, segue com azimute de 127°44'11" e distância de 
10,36 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o 
vértice P43, de coordenadas N 7.762.687,765 m. e E 365.533,323 m.; deste, segue com azimute de 
131°53'52" e distância de 5,45 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P44, de coordenadas N 7.762.684,128 m. e E 365.537,376 m.; 
deste, segue com azimute de 131°53'55" e distância de 5,48 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P45, de coordenadas N 7.762.680,468 m. e 
E 365.541,456 m.; deste, segue com azimute de 129°06'25" e distância de 8,89 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P46, de coordenadas 
N 7.762.674,863 m. e E 365.548,351 m.; deste, segue com azimute de 132°22'29" e distância de 
10,22 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o 
vértice P47, de coordenadas N 7.762.667,974 m. e E 365.555,902 m.; deste, segue com azimute de 
134°21'13" e distância de 10,69 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P48, de coordenadas N 7.762.660,499 m. e E 365.563,548 m.; 
deste, segue com azimute de 137°02'48" e distância de 9,51 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P49, de coordenadas N 7.762.653,540 m. e 
E 365.570,027 m.; deste, segue com azimute de 50°26'01" e distância de 0,44 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P50, de coordenadas N 
7.762.653,817 m. e E 365.570,362 m.; deste, segue com azimute de 136°24'56" e distância de 10,71 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P51, de coordenadas N 7.762.646,060 m. e E 365.577,745 m.; deste, segue com azimute de 
139°53'23" e distância de 11,32 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P52, de coordenadas N 7.762.637,402 m. e E 365.585,039 m.; 
deste, segue com azimute de 141°52'52" e distância de 9,82 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P53, de coordenadas N 7.762.629,680 m. e 
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E 365.591,098 m.; deste, segue com azimute de 146°49'56" e distância de 6,51 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P54, de coordenadas 
N 7.762.624,232 m. e E 365.594,658 m.; deste, segue com azimute de 146°49'53" e distância de 7,04 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P55, de coordenadas N 7.762.618,343 m. e E 365.598,508 m.; deste, segue com azimute de 
149°55'02" e distância de 9,94 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P56, de coordenadas N 7.762.609,746 m. e E 365.603,488 m.; 
deste, segue com azimute de 155°32'38" e distância de 10,57 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P57, de coordenadas N 7.762.600,128 m. e 
E 365.607,862 m.; deste, segue com azimute de 150°12'57" e distância de 10,25 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P58, de coordenadas 
N 7.762.591,232 m. e E 365.612,954 m.; deste, segue com azimute de 154°09'08" e distância de 
11,83 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o 
vértice P59, de coordenadas N 7.762.580,587 m. e E 365.618,111 m.; deste, segue com azimute de 
157°28'57" e distância de 12,78 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P60, de coordenadas N 7.762.568,784 m. e E 365.623,004 m.; 
deste, segue com azimute de 134°24'44" e distância de 11,46 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P61, de coordenadas N 7.762.560,761 m. e 
E 365.631,193 m.; deste, segue com azimute de 134°22'42" e distância de 5,85 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P62, de coordenadas 
N 7.762.556,667 m. e E 365.635,376 m.; deste, segue com azimute de 131°35'49" e distância de 9,32 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P63, de coordenadas N 7.762.550,478 m. e E 365.642,349 m.; deste, segue com azimute de 
132°11'50" e distância de 11,21 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P64, de coordenadas N 7.762.542,945 m. e E 365.650,657 m.; 
deste, segue com azimute de 128°31'41" e distância de 1,82 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P65, de coordenadas N 7.762.541,812 m. e 
E 365.652,080 m.; deste, segue com azimute de 129°12'59" e distância de 9,60 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P66, de coordenadas 
N 7.762.535,740 m. e E 365.659,520 m.; deste, segue com azimute de 42°28'23" e distância de 0,85 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P67, de coordenadas N 7.762.536,365 m. e E 365.660,092 m.; deste, segue com azimute de 
121°10'01" e distância de 9,15 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P68, de coordenadas N 7.762.531,629 m. e E 365.667,921 m.; 
deste, segue com azimute de 120°07'52" e distância de 6,24 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P69, de coordenadas N 7.762.528,497 m. e 
E 365.673,319 m.; deste, segue com azimute de 120°07'50" e distância de 3,70 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P70, de coordenadas 
N 7.762.526,638 m. e E 365.676,522 m.; deste, segue com azimute de 120°07'44" e distância de 1,16 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P71, de coordenadas N 7.762.526,056 m. e E 365.677,523 m.; deste, segue com azimute de 
120°07'45" e distância de 6,52 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P72, de coordenadas N 7.762.522,782 m. e E 365.683,165 m.; 
deste, segue com azimute de 120°02'36" e distância de 12,76 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P73, de coordenadas N 7.762.516,395 m. e 
E 365.694,208 m.; deste, segue com azimute de 98°49'17" e distância de 10,55 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P74, de coordenadas 
N 7.762.514,778 m. e E 365.704,630 m.; deste, segue com azimute de 91°47'59" e distância de 3,12 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P75, de coordenadas N 7.762.514,680 m. e E 365.707,749 m.; deste, segue com azimute de 
119°05'26" e distância de 7,31 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P76, de coordenadas N 7.762.511,125 m. e E 365.714,139 m.; 
deste, segue com azimute de 115°47'47" e distância de 10,32 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P77, de coordenadas N 7.762.506,633 m. e 
E 365.723,432 m.; deste, segue com azimute de 118°24'43" e distância de 9,25 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P78, de coordenadas 
N 7.762.502,233 m. e E 365.731,566 m.; deste, segue com azimute de 42°16'21" e distância de 2,20 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P79, de coordenadas N 7.762.503,863 m. e E 365.733,047 m.; deste, segue com azimute de 
127°28'14" e distância de 9,78 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P80, de coordenadas N 7.762.497,912 m. e E 365.740,811 m.; 
deste, segue com azimute de 141°14'58" e distância de 9,81 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P81, de coordenadas N 7.762.490,259 m. e 
E 365.746,953 m.; deste, segue com azimute de 145°56'50" e distância de 10,21 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P82, de coordenadas 
N 7.762.481,797 m. e E 365.752,672 m.; deste, segue com azimute de 150°41'32" e distância de 9,64 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P83, de coordenadas N 7.762.473,395 m. e E 365.757,388 m.; deste, segue com azimute de 
150°58'27" e distância de 9,48 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P84, de coordenadas N 7.762.465,104 m. e E 365.761,989 m.; 
deste, segue com azimute de 151°27'36" e distância de 14,19 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P85, de coordenadas N 7.762.452,642 m. e 
E 365.768,766 m.; deste, segue com azimute de 152°53'38" e distância de 7,82 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P86, de coordenadas 
N 7.762.445,682 m. e E 365.772,329 m.; deste, segue com azimute de 130°33'50" e distância de 7,39 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P87, de coordenadas N 7.762.440,875 m. e E 365.777,945 m.; deste, segue com azimute de 
118°49'09" e distância de 9,43 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P88, de coordenadas N 7.762.436,330 m. e E 365.786,206 m.; 
deste, segue com azimute de 116°59'43" e distância de 10,02 m., confrontando neste trecho com Área 
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Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P89, de coordenadas N 7.762.431,783 m. e 
E 365.795,131 m.; deste, segue com azimute de 116°57'59" e distância de 9,17 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P90, de coordenadas 
N 7.762.427,622 m. e E 365.803,308 m.; deste, segue com azimute de 117°06'08" e distância de 1,01 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice 
P91, de coordenadas N 7.762.427,162 m. e E 365.804,208 m.; deste, segue com azimute de 
117°40'05" e distância de 9,91 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Presidente Kennedy), até o vértice P92, de coordenadas N 7.762.422,560 m. e E 365.812,986 m.; 
deste, segue com azimute de 120°51'07" e distância de 9,99 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P93, de coordenadas N 7.762.417,437 m. e 
E 365.821,563 m.; deste, segue com azimute de 121°04'34" e distância de 1,06 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o vértice P94, de coordenadas 
N 7.762.416,891 m. e E 365.822,468 m.; deste, segue com azimute de 121°39'16" e distância de 
20,26 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Presidente Kennedy), até o 
vértice P95, de coordenadas N 7.762.406,256 m. e E 365.839,718 m.; deste, segue com azimute de 
205°26'21" e distância de 20,51 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Castelo), até o vértice P96, de coordenadas N 7.762.387,736 m. e E 365.830,908 m.; deste, segue 
com azimute de 197°02'20" e distância de 5,98 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P97, de coordenadas N 7.762.382,021 m. e E 
365.829,157 m.; deste, segue com azimute de 212°11'42" e distância de 9,90 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P98, de coordenadas N 7.762.373,639 
m. e E 365.823,879 m.; deste, segue com azimute de 212°23'18" e distância de 8,56 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P99, de 
coordenadas N 7.762.366,412 m. e E 365.819,295 m.; deste, segue com azimute de 212°37'35" e 
distância de 9,65 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o 
vértice P100, de coordenadas N 7.762.358,282 m. e E 365.814,090 m.; deste, segue com azimute de 
212°37'47" e distância de 5,20 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Castelo), até o vértice P101, de coordenadas N 7.762.353,901 m. e E 365.811,286 m.; deste, segue 
com azimute de 212°37'48" e distância de 5,11 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P102, de coordenadas N 7.762.349,600 m. e E 
365.808,532 m.; deste, segue com azimute de 212°41'35" e distância de 9,39 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P103, de coordenadas N 7.762.341,701 
m. e E 365.803,462 m.; deste, segue com azimute de 212°03'03" e distância de 9,15 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P104, de 
coordenadas N 7.762.333,947 m. e E 365.798,607 m.; deste, segue com azimute de 212°06'49" e 
distância de 10,07 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o 
vértice P105, de coordenadas N 7.762.325,418 m. e E 365.793,254 m.; deste, segue com azimute de 
210°36'26" e distância de 5,71 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Castelo), até o vértice P106, de coordenadas N 7.762.320,506 m. e E 365.790,349 m.; deste, segue 
com azimute de 210°36'18" e distância de 10,32 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P107, de coordenadas N 7.762.311,626 m. e E 
365.785,096 m.; deste, segue com azimute de 210°29'40" e distância de 9,28 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P108, de coordenadas N 7.762.303,627 
m. e E 365.780,385 m.; deste, segue com azimute de 211°31'48" e distância de 0,94 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P109, de 
coordenadas N 7.762.302,822 m. e E 365.779,891 m.; deste, segue com azimute de 207°27'52" e 
distância de 9,83 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o 
vértice P110, de coordenadas N 7.762.294,102 m. e E 365.775,359 m.; deste, segue com azimute de 
184°14'44" e distância de 0,23 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua 
Castelo), até o vértice P111, de coordenadas N 7.762.293,872 m. e E 365.775,341 m.; deste, segue 
com azimute de 194°26'06" e distância de 6,55 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P112, de coordenadas N 7.762.287,527 m. e E 
365.773,708 m.; deste, segue com azimute de 194°26'05" e distância de 6,32 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P113, de coordenadas N 7.762.281,407 
m. e E 365.772,133 m.; deste, segue com azimute de 193°07'50" e distância de 9,40 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o vértice P114, de 
coordenadas N 7.762.272,251 m. e E 365.769,997 m.; deste, segue com azimute de 145°18'34" e 
distância de 10,62 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 (Rua Castelo), até o 
vértice P115, de coordenadas N 7.762.263,519 m. e E 365.776,041 m.; deste, segue com azimute de 
145°50'43" e distância de 16,63 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P116, de coordenadas N 7.762.249,754 m. e E 365.785,380 m.; deste, segue com azimute de 
148°25'06" e distância de 9,31 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P117, de coordenadas N 7.762.241,819 m. e E 365.790,258 m.; deste, segue com azimute de 
149°36'26" e distância de 9,08 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P118, de coordenadas N 7.762.233,983 m. e E 365.794,854 m.; deste, segue com azimute de 
148°58'35" e distância de 8,64 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P119, de coordenadas N 7.762.226,582 m. e E 365.799,305 m.; deste, segue com azimute de 
61°59'51" e distância de 1,14 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P120, de coordenadas N 7.762.227,117 m. e E 365.800,311 m.; deste, segue com azimute de 
154°04'23" e distância de 10,76 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P121, de coordenadas N 7.762.217,441 m. e E 365.805,015 m.; deste, segue com azimute de 
156°01'47" e distância de 10,76 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P122, de coordenadas N 7.762.207,605 m. e E 365.809,388 m.; deste, segue com azimute de 
153°38'51" e distância de 9,96 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P123, de coordenadas N 7.762.198,685 m. e E 365.813,807 m.; deste, segue com azimute de 
154°45'50" e distância de 7,94 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P124, de coordenadas N 7.762.191,506 m. e E 365.817,191 m.; deste, segue com azimute de 
153°02'10" e distância de 12,89 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P125, de coordenadas N 7.762.180,016 m. e E 365.823,036 m.; deste, segue com azimute de 
154°20'20" e distância de 8,72 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
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P126, de coordenadas N 7.762.172,155 m. e E 365.826,813 m.; deste, segue com azimute de 
153°33'51" e distância de 7,31 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P127, de coordenadas N 7.762.165,608 m. e E 365.830,068 m.; deste, segue com azimute de 
152°07'42" e distância de 10,13 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P128, de coordenadas N 7.762.156,654 m. e E 365.834,803 m.; deste, segue com azimute de 
151°48'47" e distância de 9,88 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P129, de coordenadas N 7.762.147,949 m. e E 365.839,468 m.; deste, segue com azimute de 
152°29'22" e distância de 10,88 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P130, de coordenadas N 7.762.138,297 m. e E 365.844,495 m.; deste, segue com azimute de 
152°29'19" e distância de 8,72 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P131, de coordenadas N 7.762.130,559 m. e E 365.848,525 m.; deste, segue com azimute de 
152°29'23" e distância de 10,15 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P132, de coordenadas N 7.762.121,561 m. e E 365.853,211 m.; deste, segue com azimute de 
152°29'20" e distância de 9,70 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P133, de coordenadas N 7.762.112,960 m. e E 365.857,691 m.; deste, segue com azimute de 
153°29'18" e distância de 7,80 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P134, de coordenadas N 7.762.105,976 m. e E 365.861,174 m.; deste, segue com azimute de 
153°40'18" e distância de 9,02 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P135, de coordenadas N 7.762.097,891 m. e E 365.865,175 m.; deste, segue com azimute de 
152°37'35" e distância de 9,99 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P136, de coordenadas N 7.762.089,024 m. e E 365.869,767 m.; deste, segue com azimute de 
152°34'01" e distância de 29,63 m., confrontando neste trecho com Rua das Nascentes, até o vértice 
P138, de coordenadas N 7.762.062,725 m. e E 365.883,418 m.; deste, segue com azimute de 
237°45'25" e distância de 2,07 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das 
Nascentes), até o vértice P137, de coordenadas N 7.762.061,622 m. e E 365.881,670 m.; deste, 
segue com azimute de 151°31'34" e distância de 10,90 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P139, de coordenadas N 7.762.052,039 m. e E 
365.886,867 m.; deste, segue com azimute de 154°04'50" e distância de 12,00 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P140, de coordenadas N 
7.762.041,246 m. e E 365.892,112 m.; deste, segue com azimute de 154°04'48" e distância de 7,85 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P141, de 
coordenadas N 7.762.034,189 m. e E 365.895,542 m.; deste, segue com azimute de 152°30'40" e 
distância de 9,25 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até 
o vértice P142, de coordenadas N 7.762.025,984 m. e E 365.899,811 m.; deste, segue com azimute 
de 153°43'41" e distância de 11,15 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
das Nascentes), até o vértice P143, de coordenadas N 7.762.015,989 m. e E 365.904,745 m.; deste, 
segue com azimute de 151°44'02" e distância de 7,45 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P144, de coordenadas N 7.762.009,429 m. e E 
365.908,272 m.; deste, segue com azimute de 151°44'00" e distância de 10,97 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P145, de coordenadas N 
7.761.999,766 m. e E 365.913,468 m.; deste, segue com azimute de 152°28'52" e distância de 8,57 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P147, de 
coordenadas N 7.761.992,161 m. e E 365.917,430 m.; deste, segue com azimute de 238°56'59" e 
distância de 0,56 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até 
o vértice P146, de coordenadas N 7.761.991,874 m. e E 365.916,953 m.; deste, segue com azimute 
de 153°36'57" e distância de 10,42 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
das Nascentes), até o vértice P148, de coordenadas N 7.761.982,540 m. e E 365.921,584 m.; deste, 
segue com azimute de 153°37'00" e distância de 10,83 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P149, de coordenadas N 7.761.972,838 m. e E 
365.926,396 m.; deste, segue com azimute de 60°24'08" e distância de 1,64 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P150, de coordenadas N 
7.761.973,647 m. e E 365.927,820 m.; deste, segue com azimute de 150°45'35" e distância de 10,33 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P152, de 
coordenadas N 7.761.964,630 m. e E 365.932,867 m.; deste, segue com azimute de 241°05'24" e 
distância de 1,63 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até 
o vértice P151, de coordenadas N 7.761.963,841 m. e E 365.931,438 m.; deste, segue com azimute 
de 150°44'08" e distância de 9,32 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das 
Nascentes), até o vértice P153, de coordenadas N 7.761.955,714 m. e E 365.935,992 m.; deste, 
segue com azimute de 153°08'29" e distância de 10,20 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P154, de coordenadas N 7.761.946,613 m. e E 
365.940,601 m.; deste, segue com azimute de 153°05'30" e distância de 10,92 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P155, de coordenadas N 
7.761.936,880 m. e E 365.945,541 m.; deste, segue com azimute de 153°05'33" e distância de 4,21 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até o vértice P156, de 
coordenadas N 7.761.933,130 m. e E 365.947,444 m.; deste, segue com azimute de 64°25'23" e 
distância de 1,41 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua das Nascentes), até 
o vértice P157, de coordenadas N 7.761.933,739 m. e E 365.948,715 m.; deste, segue com azimute 
de 152°44'35" e distância de 18,73 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
das Nascentes), até o vértice P158, de coordenadas N 7.761.917,086 m. e E 365.957,294 m.; deste, 
segue com azimute de 241°02'08" e distância de 8,51 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Mucuri), até o vértice P159, de coordenadas N 7.761.912,963 m. e E 
365.949,846 m.; deste, segue com azimute de 238°43'21" e distância de 9,22 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 (Rua Mucuri), até o vértice P160, de coordenadas N 7.761.908,176 
m. e E 365.941,965 m.; deste, segue com azimute de 242°51'25" e distância de 5,34 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Mucuri), até o vértice P161, de 
coordenadas N 7.761.905,741 m. e E 365.937,216 m.; deste, segue com azimute de 242°41'21" e 
distância de 5,64 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Mucuri), até o 
vértice P162, de coordenadas N 7.761.903,153 m. e E 365.932,203 m.; deste, segue com azimute de 
153°12'26" e distância de 0,92 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Mucuri), até o vértice P163, de coordenadas N 7.761.902,329 m. e E 365.932,619 m.; deste, segue 
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com azimute de 239°41'30" e distância de 9,59 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Mucuri), até o vértice P164, de coordenadas N 7.761.897,488 m. e E 
365.924,336 m.; deste, segue com azimute de 238°01'31" e distância de 10,25 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Mucuri), até o vértice P165, de coordenadas N 
7.761.892,060 m. e E 365.915,642 m.; deste, segue com azimute de 160°46'56" e distância de 9,30 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Avenida Porto Seguro), até o vértice P166, 
de coordenadas N 7.761.883,282 m. e E 365.918,702 m.; deste, segue com azimute de 146°46'13" e 
distância de 11,26 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Avenida Porto Seguro), 
até o vértice P167, de coordenadas N 7.761.873,860 m. e E 365.924,874 m.; deste, segue com 
azimute de 151°40'18" e distância de 10,70 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 
(Avenida Porto Seguro), até o vértice P168, de coordenadas N 7.761.864,444 m. e E 365.929,950 m.; 
deste, segue com azimute de 151°38'09" e distância de 9,89 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Avenida Porto Seguro), até o vértice P169, de coordenadas N 7.761.855,743 m. e E 
365.934,647 m.; deste, segue com azimute de 238°11'18" e distância de 0,53 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 (Avenida Porto Seguro), até o vértice P170, de coordenadas N 
7.761.855,464 m. e E 365.934,197 m.; deste, segue com azimute de 151°02'14" e distância de 12,97 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Avenida Porto Seguro), até o vértice P171, 
de coordenadas N 7.761.844,118 m. e E 365.940,477 m.; deste, segue com azimute de 156°34'49" e 
distância de 6,13 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Avenida Porto Seguro), 
até o vértice P172, de coordenadas N 7.761.838,492 m. e E 365.942,914 m.; deste, segue com 
azimute de 151°42'00" e distância de 9,58 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 
(Avenida Porto Seguro), até o vértice P173, de coordenadas N 7.761.830,056 m. e E 365.947,456 m.; 
deste, segue com azimute de 151°42'00" e distância de 10,54 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Avenida Porto Seguro), até o vértice P174, de coordenadas N 7.761.820,774 m. e E 
365.952,454 m.; deste, segue com azimute de 152°14'28" e distância de 18,47 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 (Avenida Porto Seguro), até o vértice P175, de coordenadas 
N 7.761.804,426 m. e E 365.961,059 m.; deste, segue com azimute de 239°08'18" e distância de 
13,54 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P176, 
de coordenadas N 7.761.797,480 m. e E 365.949,435 m.; deste, segue com azimute de 328°08'06" e 
distância de 1,09 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o 
vértice P177, de coordenadas N 7.761.798,406 m. e E 365.948,860 m.; deste, segue com azimute de 
237°14'09" e distância de 11,02 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Salvador), até o vértice P178, de coordenadas N 7.761.792,443 m. e E 365.939,594 m.; deste, segue 
com azimute de 236°59'15" e distância de 9,72 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P179, de coordenadas N 7.761.787,149 m. e E 
365.931,446 m.; deste, segue com azimute de 324°18'58" e distância de 0,81 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P180, de coordenadas N 
7.761.787,810 m. e E 365.930,970 m.; deste, segue com azimute de 236°54'10" e distância de 5,31 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P181, de 
coordenadas N 7.761.784,908 m. e E 365.926,518 m.; deste, segue com azimute de 322°31'22" e 
distância de 1,24 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o 
vértice P182, de coordenadas N 7.761.785,892 m. e E 365.925,764 m.; deste, segue com azimute de 
230°48'49" e distância de 9,70 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Salvador), até o vértice P183, de coordenadas N 7.761.779,761 m. e E 365.918,243 m.; deste, segue 
com azimute de 322°18'30" e distância de 2,10 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P184, de coordenadas N 7.761.781,423 m. e E 
365.916,959 m.; deste, segue com azimute de 229°31'44" e distância de 2,43 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P185, de coordenadas N 
7.761.779,847 m. e E 365.915,112 m.; deste, segue com azimute de 237°17'59" e distância de 10,88 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P186, de 
coordenadas N 7.761.773,970 m. e E 365.905,959 m.; deste, segue com azimute de 326°16'58" e 
distância de 0,41 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o 
vértice P187, de coordenadas N 7.761.774,310 m. e E 365.905,732 m.; deste, segue com azimute de 
236°34'08" e distância de 10,03 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Salvador), até o vértice P188, de coordenadas N 7.761.768,787 m. e E 365.897,365 m.; deste, segue 
com azimute de 242°57'23" e distância de 12,45 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P189, de coordenadas N 7.761.763,125 m. e E 
365.886,273 m.; deste, segue com azimute de 240°33'14" e distância de 13,15 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P190, de coordenadas N 
7.761.756,662 m. e E 365.874,825 m.; deste, segue com azimute de 242°27'46" e distância de 12,87 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P191, de 
coordenadas N 7.761.750,711 m. e E 365.863,411 m.; deste, segue com azimute de 150°37'18" e 
distância de 1,23 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o 
vértice P192, de coordenadas N 7.761.749,638 m. e E 365.864,015 m.; deste, segue com azimute de 
240°41'31" e distância de 10,33 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Salvador), até o vértice P193, de coordenadas N 7.761.744,582 m. e E 365.855,008 m.; deste, segue 
com azimute de 240°41'29" e distância de 4,87 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P194, de coordenadas N 7.761.742,199 m. e E 
365.850,763 m.; deste, segue com azimute de 241°21'01" e distância de 10,31 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P195, de coordenadas N 
7.761.737,258 m. e E 365.841,719 m.; deste, segue com azimute de 241°21'00" e distância de 13,32 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P196, de 
coordenadas N 7.761.730,874 m. e E 365.830,034 m.; deste, segue com azimute de 237°43'47" e 
distância de 10,51 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o 
vértice P197, de coordenadas N 7.761.725,263 m. e E 365.821,148 m.; deste, segue com azimute de 
242°02'56" e distância de 10,17 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Salvador), até o vértice P198, de coordenadas N 7.761.720,496 m. e E 365.812,164 m.; deste, segue 
com azimute de 242°02'55" e distância de 9,14 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P199, de coordenadas N 7.761.716,211 m. e E 
365.804,089 m.; deste, segue com azimute de 242°02'56" e distância de 9,90 m., confrontando neste 
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trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P200, de coordenadas N 
7.761.711,571 m. e E 365.795,345 m.; deste, segue com azimute de 242°02'55" e distância de 7,21 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P201, de 
coordenadas N 7.761.708,189 m. e E 365.788,971 m.; deste, segue com azimute de 242°39'13" e 
distância de 9,83 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o 
vértice P202, de coordenadas N 7.761.703,676 m. e E 365.780,244 m.; deste, segue com azimute de 
241°56'13" e distância de 10,04 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Salvador), até o vértice P203, de coordenadas N 7.761.698,954 m. e E 365.771,387 m.; deste, segue 
com azimute de 241°55'33" e distância de 8,60 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P204, de coordenadas N 7.761.694,909 m. e E 
365.763,803 m.; deste, segue com azimute de 241°55'53" e distância de 9,77 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P205, de coordenadas N 
7.761.690,313 m. e E 365.755,185 m.; deste, segue com azimute de 241°34'48" e distância de 8,88 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P206, de 
coordenadas N 7.761.686,085 m. e E 365.747,372 m.; deste, segue com azimute de 241°34'52" e 
distância de 8,70 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o 
vértice P207, de coordenadas N 7.761.681,944 m. e E 365.739,719 m.; deste, segue com azimute de 
243°04'46" e distância de 8,23 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Salvador), até o vértice P208, de coordenadas N 7.761.678,219 m. e E 365.732,383 m.; deste, segue 
com azimute de 241°49'13" e distância de 21,12 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P209, de coordenadas N 7.761.668,247 m. e E 
365.713,770 m.; deste, segue com azimute de 241°49'11" e distância de 15,16 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P210, de coordenadas N 
7.761.661,088 m. e E 365.700,406 m.; deste, segue com azimute de 242°29'31" e distância de 12,87 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P211, de 
coordenadas N 7.761.655,143 m. e E 365.688,990 m.; deste, segue com azimute de 240°46'31" e 
distância de 15,30 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o 
vértice P212, de coordenadas N 7.761.647,674 m. e E 365.675,641 m.; deste, segue com azimute de 
240°46'31" e distância de 5,02 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Salvador), até o vértice P213, de coordenadas N 7.761.645,226 m. e E 365.671,263 m.; deste, segue 
com azimute de 240°46'30" e distância de 10,06 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P214, de coordenadas N 7.761.640,316 m. e E 
365.662,488 m.; deste, segue com azimute de 240°46'31" e distância de 8,62 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P215, de coordenadas N 
7.761.636,110 m. e E 365.654,970 m.; deste, segue com azimute de 250°19'28" e distância de 10,72 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P216, de 
coordenadas N 7.761.632,501 m. e E 365.644,877 m.; deste, segue com azimute de 254°24'16" e 
distância de 31,88 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Salvador), até o 
vértice P217, de coordenadas N 7.761.623,930 m. e E 365.614,167 m.; deste, segue com azimute de 
334°14'55" e distância de 0,70 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Salvador), até o vértice P218, de coordenadas N 7.761.624,558 m. e E 365.613,864 m.; deste, segue 
com azimute de 241°43'54" e distância de 3,12 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Salvador), até o vértice P219, de coordenadas N 7.761.623,078 m. e E 
365.611,113 m.; deste, segue com azimute de 254°30'12" e distância de 41,93 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P220, de coordenadas N 7.761.611,875 m. e E 
365.570,706 m.; deste, segue com azimute de 327°22'56" e distância de 4,09 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P221, de coordenadas N 7.761.615,318 m. e E 
365.568,503 m.; deste, segue com azimute de 238°12'38" e distância de 13,90 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P222, de coordenadas N 7.761.607,994 m. e E 
365.556,686 m.; deste, segue com azimute de 254°31'44" e distância de 20,36 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P223, de coordenadas N 7.761.602,564 m. e E 
365.537,068 m.; deste, segue com azimute de 254°31'44" e distância de 37,87 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P224, de coordenadas N 7.761.592,461 m. e E 
365.500,567 m.; deste, segue com azimute de 254°26'17" e distância de 65,96 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P225, de coordenadas N 7.761.574,766 m. e E 
365.437,024 m.; deste, segue com azimute de 254°26'01" e distância de 106,11 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P226, de coordenadas N 7.761.546,290 m. e E 
365.334,804 m.; deste, segue com azimute de 343°26'10" e distância de 3,51 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P227, de coordenadas N 7.761.549,653 m. e E 
365.333,804 m.; deste, segue com azimute de 343°36'10" e distância de 9,19 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P228, de coordenadas N 7.761.558,473 m. e E 
365.331,209 m.; deste, segue com azimute de 343°55'50" e distância de 9,90 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P229, de coordenadas N 7.761.567,982 m. e E 
365.328,470 m.; deste, segue com azimute de 345°04'21" e distância de 1,36 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03, até o vértice P230, de coordenadas N 7.761.569,293 m. e E 
365.328,120 m.; deste, segue com azimute de 344°58'57" e distância de 8,81 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P231, de 
coordenadas N 7.761.577,806 m. e E 365.325,836 m.; deste, segue com azimute de 343°01'56" e 
distância de 9,49 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio 
Quadros), até o vértice P232, de coordenadas N 7.761.586,881 m. e E 365.323,067 m.; deste, segue 
com azimute de 344°05'51" e distância de 5,22 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P233, de coordenadas N 
7.761.591,904 m. e E 365.321,636 m.; deste, segue com azimute de 344°11'02" e distância de 5,45 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P234, de coordenadas N 7.761.597,149 m. e E 365.320,150 m.; deste, segue com azimute de 
343°01'27" e distância de 8,62 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P235, de coordenadas N 7.761.605,391 m. e E 365.317,634 
m.; deste, segue com azimute de 74°02'46" e distância de 1,68 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P236, de coordenadas N 
7.761.605,854 m. e E 365.319,252 m.; deste, segue com azimute de 345°48'16" e distância de 1,46 
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m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P237, de coordenadas N 7.761.607,265 m. e E 365.318,895 m.; deste, segue com azimute de 
342°09'17" e distância de 19,97 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P238, de coordenadas N 7.761.626,277 m. e E 365.312,774 
m.; deste, segue com azimute de 332°48'26" e distância de 9,67 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P239, de coordenadas N 
7.761.634,879 m. e E 365.308,355 m.; deste, segue com azimute de 346°28'26" e distância de 8,82 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P240, de coordenadas N 7.761.643,456 m. e E 365.306,292 m.; deste, segue com azimute de 
345°21'25" e distância de 11,51 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P241, de coordenadas N 7.761.654,595 m. e E 365.303,381 
m.; deste, segue com azimute de 74°42'55" e distância de 1,80 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P242, de coordenadas N 
7.761.655,069 m. e E 365.305,119 m.; deste, segue com azimute de 344°45'18" e distância de 10,15 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P243, de coordenadas N 7.761.664,858 m. e E 365.302,451 m.; deste, segue com azimute de 
75°54'42" e distância de 0,43 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P244, de coordenadas N 7.761.664,961 m. e E 365.302,864 
m.; deste, segue com azimute de 345°31'54" e distância de 5,27 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P245, de coordenadas N 
7.761.670,064 m. e E 365.301,548 m.; deste, segue com azimute de 345°10'58" e distância de 5,28 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P246, de coordenadas N 7.761.675,166 m. e E 365.300,198 m.; deste, segue com azimute de 
345°11'42" e distância de 9,67 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P247, de coordenadas N 7.761.684,512 m. e E 365.297,728 
m.; deste, segue com azimute de 341°50'43" e distância de 10,74 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P248, de coordenadas N 
7.761.694,720 m. e E 365.294,380 m.; deste, segue com azimute de 341°58'39" e distância de 4,55 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P249, de coordenadas N 7.761.699,047 m. e E 365.292,973 m.; deste, segue com azimute de 
339°46'06" e distância de 1,33 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P250, de coordenadas N 7.761.700,299 m. e E 365.292,511 
m.; deste, segue com azimute de 342°27'50" e distância de 3,63 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P251, de coordenadas N 
7.761.703,758 m. e E 365.291,418 m.; deste, segue com azimute de 343°40'58" e distância de 10,14 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P253, de coordenadas N 7.761.713,487 m. e E 365.288,570 m.; deste, segue com azimute de 
252°50'21" e distância de 2,10 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P252, de coordenadas N 7.761.712,867 m. e E 365.286,565 
m.; deste, segue com azimute de 343°35'16" e distância de 7,03 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P254, de coordenadas N 
7.761.719,608 m. e E 365.284,579 m.; deste, segue com azimute de 342°17'56" e distância de 2,41 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P255, de coordenadas N 7.761.721,908 m. e E 365.283,845 m.; deste, segue com azimute de 
70°21'36" e distância de 1,77 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P256, de coordenadas N 7.761.722,502 m. e E 365.285,509 
m.; deste, segue com azimute de 342°24'38" e distância de 10,97 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P257, de coordenadas N 
7.761.732,955 m. e E 365.282,196 m.; deste, segue com azimute de 333°34'03" e distância de 12,32 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P258, de coordenadas N 7.761.743,990 m. e E 365.276,710 m.; deste, segue com azimute de 
280°17'24" e distância de 7,54 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P259, de coordenadas N 7.761.745,336 m. e E 365.269,296 
m.; deste, segue com azimute de 292°43'35" e distância de 1,94 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P260, de coordenadas N 
7.761.746,087 m. e E 365.267,503 m.; deste, segue com azimute de 324°24'15" e distância de 1,94 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P261, de coordenadas N 7.761.747,667 m. e E 365.266,372 m.; deste, segue com azimute de 
344°40'58" e distância de 19,74 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P262, de coordenadas N 7.761.766,709 m. e E 365.261,157 
m.; deste, segue com azimute de 344°34'57" e distância de 2,25 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P263, de coordenadas N 
7.761.768,876 m. e E 365.260,559 m.; deste, segue com azimute de 344°34'57" e distância de 7,42 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P264, de coordenadas N 7.761.776,032 m. e E 365.258,586 m.; deste, segue com azimute de 
344°07'09" e distância de 1,25 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P265, de coordenadas N 7.761.777,237 m. e E 365.258,243 
m.; deste, segue com azimute de 344°31'47" e distância de 8,52 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P266, de coordenadas N 
7.761.785,447 m. e E 365.255,971 m.; deste, segue com azimute de 344°36'14" e distância de 11,42 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P267, de coordenadas N 7.761.796,460 m. e E 365.252,938 m.; deste, segue com azimute de 
340°57'56" e distância de 10,45 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P268, de coordenadas N 7.761.806,338 m. e E 365.249,530 
m.; deste, segue com azimute de 348°43'00" e distância de 10,25 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P269, de coordenadas N 
7.761.816,390 m. e E 365.247,524 m.; deste, segue com azimute de 342°40'51" e distância de 9,70 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P270, de coordenadas N 7.761.825,650 m. e E 365.244,637 m.; deste, segue com azimute de 
344°21'02" e distância de 9,35 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
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Presidente Jânio Quadros), até o vértice P271, de coordenadas N 7.761.834,648 m. e E 365.242,116 
m.; deste, segue com azimute de 340°25'24" e distância de 10,59 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P272, de coordenadas N 
7.761.844,629 m. e E 365.238,567 m.; deste, segue com azimute de 248°55'19" e distância de 0,16 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P273, de coordenadas N 7.761.844,571 m. e E 365.238,416 m.; deste, segue com azimute de 
341°55'35" e distância de 7,79 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P274, de coordenadas N 7.761.851,976 m. e E 365.235,999 
m.; deste, segue com azimute de 346°45'03" e distância de 3,23 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P275, de coordenadas N 
7.761.855,123 m. e E 365.235,258 m.; deste, segue com azimute de 347°29'10" e distância de 9,19 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P276, de coordenadas N 7.761.864,098 m. e E 365.233,266 m.; deste, segue com azimute de 
345°14'18" e distância de 12,43 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P277, de coordenadas N 7.761.876,121 m. e E 365.230,098 
m.; deste, segue com azimute de 344°42'45" e distância de 9,98 m., confrontando neste trecho com 
Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P278, de coordenadas N 
7.761.885,745 m. e E 365.227,468 m.; deste, segue com azimute de 344°37'40" e distância de 9,46 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P279, de coordenadas N 7.761.894,865 m. e E 365.224,960 m.; deste, segue com azimute de 
251°33'23" e distância de 0,73 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P280, de coordenadas N 7.761.894,633 m. e E 365.224,264 
m.; deste, segue com azimute de 345°01'27" e distância de 20,76 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P281, de coordenadas N 
7.761.914,689 m. e E 365.218,899 m.; deste, segue com azimute de 345°28'27" e distância de 8,68 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P282, de coordenadas N 7.761.923,090 m. e E 365.216,722 m.; deste, segue com azimute de 
343°31'33" e distância de 2,61 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P283, de coordenadas N 7.761.925,590 m. e E 365.215,983 
m.; deste, segue com azimute de 345°01'27" e distância de 41,48 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice de coordenadas N 
7.761.965,657 m. e E 365.205,265 m.; deste, segue com azimute de 73°49'43" e distância de 0,57 m., 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice 
P284, de coordenadas N 7.761.965,815 m. e E 365.205,809 m.; deste, segue com azimute de 
346°45'10" e distância de 9,48 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P286, de coordenadas N 7.761.975,043 m. e E 365.203,636 
m.; deste, segue com azimute de 346°45'11" e distância de 6,17 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P287, de coordenadas N 
7.761.981,044 m. e E 365.202,223 m.; deste, segue com azimute de 345°29'55" e distância de 41,77 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P288, de coordenadas N 7.762.021,480 m. e E 365.191,765 m.; deste, segue com azimute de 
345°26'30" e distância de 12,26 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P289, de coordenadas N 7.762.033,344 m. e E 365.188,684 
m.; deste, segue com azimute de 5°24'18" e distância de 2,36 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P290, de coordenadas N 
7.762.035,693 m. e E 365.188,906 m.; deste, segue com azimute de 339°24'53" e distância de 8,65 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P291, de coordenadas N 7.762.043,795 m. e E 365.185,863 m.; deste, segue com azimute de 
343°04'50" e distância de 7,42 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P292, de coordenadas N 7.762.050,899 m. e E 365.183,702 
m.; deste, segue com azimute de 343°04'51" e distância de 7,79 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P293, de coordenadas N 
7.762.058,354 m. e E 365.181,435 m.; deste, segue com azimute de 343°47'18" e distância de 7,68 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P294, de coordenadas N 7.762.065,725 m. e E 365.179,292 m.; deste, segue com azimute de 
346°58'43" e distância de 7,93 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P295, de coordenadas N 7.762.073,449 m. e E 365.177,505 
m.; deste, segue com azimute de 343°34'47" e distância de 28,78 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P296, de coordenadas N 
7.762.101,053 m. e E 365.169,370 m.; deste, segue com azimute de 352°36'47" e distância de 15,46 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P297, de coordenadas N 7.762.116,380 m. e E 365.167,383 m.; deste, segue com azimute de 
345°18'37" e distância de 35,78 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P298, de coordenadas N 7.762.150,986 m. e E 365.158,311 
m.; deste, segue com azimute de 345°22'20" e distância de 21,17 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P299, de coordenadas N 
7.762.171,466 m. e E 365.152,966 m.; deste, segue com azimute de 338°27'07" e distância de 12,05 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P300, de coordenadas N 7.762.182,672 m. e E 365.148,541 m.; deste, segue com azimute de 
315°02'53" e distância de 2,57 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P301, de coordenadas N 7.762.184,489 m. e E 365.146,728 
m.; deste, segue com azimute de 345°01'27" e distância de 263,90 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P302, de coordenadas N 
7.762.439,429 m. e E 365.078,531 m.; deste, segue com azimute de 63°29'14" e distância de 3,63 m., 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice 
P303, de coordenadas N 7.762.441,049 m. e E 365.081,778 m.; deste, segue com azimute de 
337°04'04" e distância de 10,36 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P304, de coordenadas N 7.762.450,592 m. e E 365.077,741 
m.; deste, segue com azimute de 337°04'07" e distância de 2,97 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P305, de coordenadas N 
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7.762.453,325 m. e E 365.076,584 m.; deste, segue com azimute de 337°04'05" e distância de 6,73 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P306, de coordenadas N 7.762.459,527 m. e E 365.073,961 m.; deste, segue com azimute de 
337°04'04" e distância de 5,62 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P307, de coordenadas N 7.762.464,704 m. e E 365.071,770 
m.; deste, segue com azimute de 345°01'27" e distância de 69,82 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P308, de coordenadas N 
7.762.532,154 m. e E 365.053,727 m.; deste, segue com azimute de 355°17'11" e distância de 8,73 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P309, de coordenadas N 7.762.540,856 m. e E 365.053,010 m.; deste, segue com azimute de 
336°01'09" e distância de 4,15 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P310, de coordenadas N 7.762.544,650 m. e E 365.051,322 
m.; deste, segue com azimute de 347°47'08" e distância de 6,98 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P311, de coordenadas N 
7.762.551,476 m. e E 365.049,844 m.; deste, segue com azimute de 343°40'00" e distância de 6,27 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P312, de coordenadas N 7.762.557,489 m. e E 365.048,082 m.; deste, segue com azimute de 
337°06'33" e distância de 6,02 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P313, de coordenadas N 7.762.563,039 m. e E 365.045,739 
m.; deste, segue com azimute de 345°12'13" e distância de 1,18 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P314, de coordenadas N 
7.762.564,182 m. e E 365.045,437 m.; deste, segue com azimute de 342°03'49" e distância de 5,18 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P315, de coordenadas N 7.762.569,114 m. e E 365.043,841 m.; deste, segue com azimute de 
345°01'27" e distância de 158,42 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P317, de coordenadas N 7.762.722,149 m. e E 365.002,904 
m.; deste, segue com azimute de 63°28'59" e distância de 0,30 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P316, de coordenadas N 
7.762.722,285 m. e E 365.003,176 m.; deste, segue com  azimute de 341°54'46" e distância de 5,50 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P318, de coordenadas N 7.762.727,510 m. e E 365.001,470 m.; deste, segue com azimute de 
345°01'27" e distância de 14,48 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P319, de coordenadas N 7.762.741,493 m. e E 364.997,729 
m.; deste, segue com azimute de 346°45'11" e distância de 7,08 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P320, de coordenadas N 
7.762.748,382 m. e E 364.996,108 m.; deste, segue com azimute de 343°43'50" e distância de 9,46 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P321, de coordenadas N 7.762.757,463 m. e E 364.993,458 m.; deste, segue com azimute de 
345°01'27" e distância de 0,73 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P322, de coordenadas N 7.762.758,169 m. e E 364.993,269 
m.; deste, segue com azimute de 353°38'39" e distância de 13,69 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P323, de coordenadas N 
7.762.771,773 m. e E 364.991,753 m.; deste, segue com azimute de 1°10'49" e distância de 7,23 m., 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice 
P324, de coordenadas N 7.762.779,006 m. e E 364.991,902 m.; deste, segue com azimute de 
15°17'05" e distância de 1,16 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P325, de coordenadas N 7.762.780,125 m. e E 364.992,208 
m.; deste, segue com azimute de 54°41'56" e distância de 96,13 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P326, de coordenadas N 
7.762.835,674 m. e E 365.070,661 m.; deste, segue com azimute de 49°21'12" e distância de 12,61 
m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o 
vértice P327, de coordenadas N 7.762.843,891 m. e E 365.080,231 m.; deste, segue com azimute de 
135°00'45" e distância de 1,19 m., confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua 
Presidente Jânio Quadros), até o vértice P328, de coordenadas N 7.762.843,047 m. e E 365.081,074 
m.; deste, segue com azimute de 54°41'56" e distância de 193,69 m., confrontando neste trecho com 
Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice P329, de coordenadas N 
7.762.954,973 m. e E 365.239,146 m.; deste, segue com azimute de 52°08'34" e distância de 4,69 m., 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio Escelsa (Rua Presidente Jânio Quadros), até o vértice 
P330, de coordenadas N 7.762.957,853 m. e E 365.242,852 m.; deste, segue com azimute de 
53°33'11" e distância de 8,75 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01, até o vértice 
P331, de coordenadas N 7.762.963,051 m. e E 365.249,889 m.; deste, segue com azimute de 
53°33'21" e distância de 0,40 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01, até o vértice 
P332, de coordenadas N 7.762.963,289 m. e E 365.250,212 m.; deste, segue com azimute de 
143°17'44" e distância de 0,39 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01, até o 
vértice P333, de coordenadas N 7.762.962,974 m. e E 365.250,447 m.; deste, segue com azimute de 
54°41'56" e distância de 20,60 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01, até o 
vértice P1, de coordenadas N 7.762.974,879 m. e E 365.267,260 m.; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 
A área descrita possui 786.928,00m² e 3.884,45m de perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39.WGr/EGr , tendo como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, 
áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 
Registrada no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra – Comarca da Capital do Estado do Espírito 
Santo, MATRICULADO sob o n.º 89.130, do Livro Número 2, Folha 01, 01V, 02 e 02V, de Propriedade 
do Município da Serra/ES, conforme Escritura Pública de Doação, Lavrada no Cartório do 4º Ofício de 
Notas de Vitória – Cartório Silva Santos, ES, no Livro 538, às fls. 136 a 139, datada de 23 de 
dezembro de 2015, onde o Estado do Espírito doou ao Município da Serra/ES, o imóvel objeto desta 
matrícula com a finalidade de o mesmo promover a regularização fundiária dos ocupantes, FOI 
DEMARCADO pela Secretaria de Habitação –SEHAB deste município, conforme planta, memorial 
descritivo, e certidão do Registro Imobiliário da área, que integram o presente Auto de Demarcação e 
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conforme Processo Administrativo n.º 35.317/2015, para fins de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 
INTERESSE SOCIAL, nos termos da Lei Federal n.º 11.977 de 07 de julho de 2009, da Lei Federal 
10.257 de 10 de julho 2001, da Lei Municipal n.º 4.135 de 20 de janeiro de 2014 com  alteração dada 
pela Lei Municipal n.º 4.453 de 10 de dezembro de 2015. 
Foi providenciada, também, a NOTIFICAÇÃO dos órgãos responsáveis pela administração patrimonial 
dos demais entes federados para que se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias quanto às situações 
previstas nos incisos I, II e III do § 2º do art. 56 da Lei n.º 11.977/2009, tendo sido juntadas a este 
auto as respectivas manifestações recebidas dos referidos órgãos. 
 
Serra - ES, 23 de março de 2016. 
 
 
 
Audifax Charles Pimentel Barcelos.                  Áurea da Silva Galvão Almeida. 
                 Prefeito Municipal                            Secretária Municipal de Habitação - SEHAB 
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LEIS
Publicação Nº 42420

 

 LEI Nº 4.473 
ALTERA O PRAZO ESTIPULADO NO CAPUT DO ARTIGO 3º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 4.164/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, no uso 
das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica prorrogado para 26 de dezembro de 2018, o prazo 
estipulado no caput do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.164/2013.  
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de março de 2016. 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 

Prefeito Municipal 
LEI Nº 4.486 

DESAFETA ÁREA PÚBLICA E AUTORIZA A CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO DE IMÓVEL À COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE 
SANEAMENTO – CESAN.  
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, no uso 
das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica desafetada a área imóvel situada a Rua 25, medindo 
245,00m², integrante do sistema viário do Bairro Bicanga, Distrito de 
Nova Almeida, conforme Anexo Único. 
Art. 2º A desafetação referida no artigo antecedente, tem por finalidade 
possibilitar a implantação de Estação Elevatória de Esgoto Sanitário, para 
atender à comunidade local. 
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de 
Concessão de Direito Real de Uso, gratuito e temporal, da área de terra a 
que se refere o artigo 1º desta Lei, junto à Companhia Espírito Santense 
de Saneamento – CESAN, objetivando a implantação de Estação 
Elevatória de Esgoto Sanitário. 
Art. 4º A Concessão de Direito Real de Uso terá validade de 20 anos a 
contar da data da publicação desta Lei, podendo o contrato ser renovado 
por igual período. 
Art. 5º As acessões, benfeitorias, construções e melhoramentos que 
forem feitos no imóvel objeto da Concessão de Direito Real de Uso 
passarão a integrar o patrimônio público ao término da Concessão, não 
cabendo à CESAN direito de indenização, retenção ou compensação de 
qualquer espécie. 
Art. 6º Após o término da Concessão, a área do imóvel concedido 
retornará imediatamente ao patrimônio municipal, com os acréscimos 
nela instalados, sem qualquer necessidade de notificação à 
concessionária usuária. 
Art. 7º A Concessão de Direito Real de Uso autorizada por esta Lei será 
firmada por meio de contrato administrativo formal, que especificará as 
responsabilidades das partes contratantes. 
Art. 8º O Poder Público Municipal reserva-se no direito de fiscalizar o uso 
correto do imóvel objeto da concessão tratada nesta Lei. 
Art. 9º Cabe a qualquer cidadão, durante a vigência da concessão, 
denunciar atos ou fatos, ações ou atitudes, que importem em utilização 
inadequada do bem público objeto da Concessão de Direito Real de Uso 
tratada nesta Lei. 
Art. 10 As despesas decorrentes da formalização da Concessão de 
Direito Real de Uso tratada nesta Lei ficarão a cargo da CESAN. 
Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de março de 2016. 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 

Prefeito Municipal 
ANEXO ÚNICO 
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InStItuto dE prEvIdênCIA doS SErvIdorES do munICípIo dE SErrA

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 003/2016
Publicação Nº 42464

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Município da Serra – IPS, no uso de suas atri-
buições que lhe confere o Art. 83, inciso I, da Lei 2818/05, 
alterada pela Lei nº 3353/2009. Resolve: TORNAR PU-
BLICO A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2016, que 
estabelece critérios e procedimentos para a utilização do 
sistema digital de ponto eletrônico e controle de frequên-
cia dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servido-
res do Município da Serra-IPS. Essa Instrução de Serviço 

é composta por 07 (sete) Capítulos com 22 (vinte e dois) 
artigos. Estará disponibilizada no mural de avisos da Sede 
do Instituto.

Serra, 22 de março de 2016

ALEXANDRE CAMILO F. VIANA

Diretor Presidente 

Venda Nova do Imigrante

prEfEIturA

AVISO HOMOLOGAÇÃO E RESUMO DO CONTRATO 
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2016

Publicação Nº 42415

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, 
torna pública a HOMOLOGAÇÃO: 

Tomada de preços Nº 000003/2016

SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME, no valor de R$ 
67.173,87.

DALTON PERIM

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO

Nº 005/2016

Referente ao Pregão Presencial nº 002/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES.

CONTRATADA: SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME 

VALOR: R$ 67.173,87

VIGÊNCIA: 04/03/2016 à 30/09/2016.

DOTAÇÃO: 006002.1030100133.013 – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, 

REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE

UNIDADES DE SAÚDE.

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1203000000 - RECURSO DO SUS 

DALTON PERIM

Prefeito Municipal.

Viana

prEfEIturA

CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA - HOMOLOGAÇÃO E 
CONVOCAÇÃO OPERARIO BRAÇAL

Publicação Nº 42379

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA 
CONTRATAÇÃO DE OPERÁRIO BRAÇAL

EDITAL Nº 002/2016

HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Ficam CONVOCADOS OS CANDIDATOS APROVADOS 

no Processo Seletivo para contratação de Operário Braçal 

do Edital nº 002/2016, relacionados abaixo, para tomarem 

posse no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitu-

ra Municipal de Viana, localizado à Rua Florentino Ávidos, 

nº 01, Centro, Viana, ES, no horário de 12h às 18h, de 

segunda a sexta-feira.
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CANDIDATOS APROVADOS 

Classificação Inscri-
ção Nome do candidato

1 28 CARMELIO JOSÉ MORAES

2 2 CLOVIS ROSA VICENTE

3 23 JOSE MARTINS DA SILVA

4 9 MARIA BENEDITA RIBEIRO DA SILVA

5 16 NITARIO DA PENHA

6 26 ROBERTO ELIAS FERNANDES CESA-
RIO

7 19 JOÃO LUIZ RODRIGUES

8 22 CLEMILDA OLIVEIRA DE JESUS

9 12 ELSON DAS NEVES

10 14 JOSÉ FELIPE SANTIAGO

11 4 RUBENS DOS REIS

12 18 JANILDO BENTO TEIXEIRA

13 3 LEANDRO ROSARIO MOURA

14 7 REINATO JAIR MERSCHER

15 27 VALDECI FERREIRA

16 8 JOEL TRABACH

17 24 JOSE ALOIR TRABACH

18 11 NATAIL FRANCISCO FILHO

CADASTRO RESERVA

19 13 ANDERSON BENEVIDES FRAGA

20 10 CARLOS GOMES DO NASCIMENTO

21 17 JOSE DUQUE FILHO

22 21 MARIANGELA FREIRE

23 5 JOSE LUIZ DE VASCONCELOS

24 15 AMILTON HASTENREITER

25 25 MIRIAM MENDES ARAUJO CESARIO

26 6 ALEXANDRE JOSE VOLKERS

27 1 VALCIRLEI ESTEVÂM MOREIRA

28 20 MARWIN MASIOLI

LEDIR DA SILVA PORTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

DECRETO 059-2016 - APOSENTADORIA
Publicação Nº 42351

DECRETO Nº 059/2016

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proven-
tos integrais, à servidora Tereza Mendonça da Silva.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
o DIRETOR PRESIDENTE E A DIRETORA DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 
– IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acor-
do com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da 
Lei Municipal nº 1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei 
nº 1.595/2001, e ainda conforme Processo Administrativo 
IPREVI nº 653/2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora TEREZA MENDONÇA 
DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Ser-
viços Gerais, matrícula funcional nº 009776-01, aposenta-
doria voluntária por tempo de contribuição, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Viana-ES, 16 de março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREVI

ADELEIA RUFINO

DIRETORA DE BENEFÍCIOS
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DECRETO 066-2016 ESTAGIO PROBATORIO
Publicação Nº 42458

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 066/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o arti-
go 35, da Lei Municipal nº 1.596/2001 e, considerando que após aprovação em concurso público e nomeação em caráter 
efetivo, os servidores abaixo arrolados cumpriram satisfatoriamente e foram aprovados no estágio probatório conforme 
instrução processual e Portarias nº 1.083/2015 e 1.121/22015, nos termos do que preconiza o artigo 41, § 4º da Cons-
tituição Federal.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam declarados estáveis no serviço público municipal de Viana os servidores relacionados a seguir, na forma 
listada.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO PROCESSO
Jeanio Pelissari Endlich 025111-01 Professor MAPB III 16683/2015
Lycio Henrique de Resende Garcia 025099-01 Professor MAPB III 16569/2015
Solange Amaral Menezes 025103-01 Professora MAPA III 16853/2015
Sirlene Gomes Ferreira 024148-01 Auxiliar de Creche 16549/2015
Stella Lira 025113-01 Professora MAPB III 16100/2015
Sabrina da Silva Correa 022688-02 Auxiliar de Creche 16546/2015
Alessandra Rodrigues Brauna Rubim 025109-01 Professora MAPA III 17016/2015
Alzeny Lira do Rosario Velten 022698-02 Auxiliar de Creche 16548/2015
Dimmy Christian Bremer Rodrigues 025115-01 Professor MAPB III 16854/2015
Erica Oliveira de J. Stein 025245-01 Professora MAPA III 16681/2015
Eliane Aparecida de Oliveira 025250-01 Professora MAPA III 17019/2015
Josilene Oliveira Jacinto 025243-01 Professora MAPA III 17014/2015
Ruth Helena Siqueira Ribeiro 024361-01 Auxiliar de Serviços Gerais 642/2016
Cynthia Quinellato Mozer 000164-02 Professor A-II 15564/2015
Géffson Nazaré de Jesus Gomes 024213-01 Oficial Administrativo 2586/2016
Elizabeth Falcão 025022-01 Técnico de Enfermagem 172/2016
Flavio Silva Diogo 024313-01 Oficial Administrativo 350/2016
Alessandra dos Santos Barbosa 025355-01 Técnico de Enfermagem 171/2016
Edilon Andrade M. Hoffmann Jadjeski 025782-01 Enfermeiro-ESF 168/2016

 Continuação do Decreto nº 066/2016

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Viana-ES, 22 de março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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DECRETO 067-2016 -  
Publicação Nº 42375

DECRETO Nº 067/2016

Dispõe sobre o reajuste de tarifa para as corridas de 
Táxi no Município de Viana. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais que lhes são conferi-
das pelo art. 61, inciso I, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO, a Lei Municipal Nº 2.658/2014, que dis-
põe sobre o direito à exploração de serviços de táxi, regu-
lamenta a transferência da outorga a terceiros e a suces-
sores legítimos,

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal Nº 683/1995, em 
seus artigos 20º e 21º, que trata que o valor das tarifas 
serão fixadas por Ato do Poder Executivo,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada para os veículos de transporte indi-
vidual de passageiros a taxímetros do Município de Viana, 
a seguinte tabela:

COMPONENTE TARIFA VAR.%
Km rodado Bandeira I 2,60 10,38%
Bandeirada 4,40 10,53%
Km rodado Bandeira II 3,11 10,38%
Hora parada 20,00 0,00%
Volume A (20x40x60) 1,00 0,00%
Volume B (carrinho de 
supermercado) 1,50 0,00%

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Viana, 22 de Março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal 

DECRETO 068-2016 - REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR
Publicação Nº 42416

DECRETO Nº 068/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana, de acordo com o Art. 42 da Lei nº 1.596/2001, e 
tendo em vista o que conta no processo nº 4556/2015.

DECRETA:

Art. 1º. REINTEGRAR, o servidor JOSÉ LUIZ PIMEN-
TEL BALESTRERO, ao quadro de Servidores Públicos Mu-
nicipais de Viana, no Cargo Efetivo de Médico, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 23 de Março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA 0390-2016 AVERBAÇÃO
Publicação Nº 42461

PORTARIA Nº 0390/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e de acordo com o processo nº 3416/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 022322-01, da ser-
vidora GUEOMAR MELO ALMEIDA LUBE o período de 02 
(dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias, conforme 
certidão emitida pelo INSS, para efeito de aposentadoria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 21 de Março de 2016

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura

VANUZA LOVATI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EM 

EXERCÍCIO
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PORTARIA 0391-2016 AVERBAÇÃO
Publicação Nº 42468

PORTARIA Nº 0391/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e de acordo com o processo nº 2082/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 019399-01, da ser-
vidora MARIA CRISTINA DAMAS DA SILVA KIFFER o 
período de 02(dois) meses e 21(vinte e um) dias exercido 
na função de Cadastradora na empresa CENT ESP SANTE 
DE PRC DE DADOS e o periodo de 02 (dois) anos, 1 (um) 
mês e 18 (dezoito) dias exercido na função de Auxiliar 
de Escritorio na empresa Prefeitura Municipal de Viana, 
conforme certidão emitida pelo INSS, para efeito de apo-
sentadoria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 22 de Março de 2016

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 0392-2016 PLANO ANUAL DE AUDITORIA 
INTERNA

Publicação Nº 42433

PORTARIA Nº 392/2016.

Fixa o Plano Anual de Auditoria Interna e o Plano 
Anual de Acompanhamento da Gestão para o exer-
cício de 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso de sua atri-
buições legais conferidas pelo Artigo 60, inciso VI da Lei 
Orgânica do Município de Viana, bem como em atendi-

mento ao § 2º do art. Art. 6º da Resolução TC nº 227, de 
25 de agosto de 2011, alterada pela Resolução TC Nº 257 
de 07 de março de 2013 – DOE 12.03.2013 do TCEE-ES; 
Lei Municipal Nº 2.422, de 20 de dezembro de 2011; Lei 
Municipal Nº 2.240 de 13 de março de 2012; e o Anexo 
II - Tabelas 5 e 6 da Instrução Normativa nº 34, de 02 de 
junho de 2015, do TCEES, e alterações;

RESOLVE:

Art. 1º – Estabelecer, conforme anexo I, o Plano Anual de 
Auditoria Interna - PAAI para o exercício de 2016. 

Art. 2º – O PAAI 2016 consiste em auditorias ordinárias 
realizadas em bases amostrais, com foco na análise e ve-
rificação dos atos e registros contábeis, orçamentários, 
financeiros, operacionais e patrimoniais, e na existência 
e adequação dos controles internos, baseadas nos princí-
pios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência 
e eficácia.

Art. 3º – Estabelecer também o Plano Anual de Acom-
panhamento da Gestão – PAAG para o exercício de 2016, 
conforme anexo II, que será executado pelo Assessor Téc-
nico de Controle Interno e os Chefes de Departamento de 
Controle Interno.

Art. 4º – O PAAG - 2016 consiste no acompanhamento 
de pontos de controle referentes aos instrumentos de pla-
nejamento (PPA, LDO e LOA); gestão fiscal, financeira e 
orçamentária, gestão patrimonial; Limites constitucionais 
e legais; e, demais atos de gestão.

Art. 5º – O Controlador Geral deverá definir respectiva-
mente, Planos de Trabalho de Auditoria e Pontos de Con-
trole de Acompanhamento, com base nesta portaria e nos 
recursos humanos disponíveis nesta Controladoria, para 
atendimento do PAAI e PAAG de 2016.

Art. 6º – Excetuam-se do disposto nos artigos 1º e 3º 
desta Portaria as auditorias e os serviços extraordinários 
de controle interno de cunho específico, que, no interesse 
da Administração, venham a ser determinadas.

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Viana, 22 de Março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

CARLOS ALBERTO PORFÍRIO PAZ JUNIOR

Controlador Geral
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ANEXO I

PLANO ANUAL DE  
AUDITORIA INTERNA - PAAI – 2016

OBJETO DE AUDITORIA PERÍO-
DO ABRANGÊNCIA

Finalização do Relatório Conclusivo 
de Auditoria referente ao processo 
Administrativo nº 225/2015-audito-
ria nº 001/2015, cujo objeto de au-
ditoria se enquadra nos demais itens 
de Gestão do PAAI-2015 previsto 
para o 4º trimestre.

Março a 
Junho

Unidades Gesto-
ras e Secretarias 
da PMV

Pontos de Controles do Anexo II - 
Tabelas 5 e 6 da Instrução Norma-
tiva nº 34, de 02 de junho de 2015, 
do TCEES, relativos à: Instrumentos 
de planejamento (PPA, LDO e LOA); 
Gestão fiscal, financeira e orçamen-
tária, Gestão patrimonial; Limites 
constitucionais e legais; e, Demais 
atos de gestão.

Julho a 
Dezem-

bro

Administração 
Direta (Secreta-
rias Municipais 
da PMV).

ANEXO II

PLANO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - 
PAAG - 2016

Objeto de Acompanhamento Abrangência

Pontos de Controles do Anexo II - Ta-
belas 5 e 6 da Instrução Normativa nº 
34, de 02 de junho de 2015, do TCEES, 
relativos à: Instrumentos de planeja-
mento (PPA, LDO e LOA); Gestão fiscal, 
financeira e orçamentária, Gestão patri-
monial; Limites constitucionais e legais; 
e, Demais atos de gestão.

Admin ist ração Dire-
ta (Secretarias Munici-
pais da PMV).

PORTARIA 0395-2016 SUSPENDER FERIAS
Publicação Nº 42467

PORTARIA Nº 0395/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1°- SUSPENDER, 30 (trinta) dias de férias regula-
mentares do servidor CARLOS RENATO CARVALHO DE 
FREITAS – referente ao período aquisitivo 2015/2016, 
concedida através da Portaria 0258/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Viana, 23 de Março de 2016.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 

Administração desta Prefeitura.

PORTARIA 0396-2016 CONCEDER FERIAS
Publicação Nº 42466

PORTARIA N° 0396/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regulamen-
tares a servidora JOANA PAULA PEREIRA, referente ao 
período aquisitivo 2014/2015, a partir de 14/03/2016 a 
12/04/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

Viana-ES, 23 de Março de 2016.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura.

PORTARIA 0397-2016 CONCEDER FERIAS
Publicação Nº 42463

PORTARIA N° 0397/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regulamen-
tares a servidora NAYARA DE BONI PAIVA, referente ao 
período aquisitivo 2014/2015, a partir de 01/04/2016 a 
30/04/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

Viana-ES, 23 de Março de 2016.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura.
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PORTARIA 0399-2016 CONCEDER FERIAS
Publicação Nº 42426

PORTARIA N° 0399/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regula-
mentares a servidora GEIZA ARDIÇON, referente ao 
período aquisitivo 2014/2015, a partir de 01/04/2016 a 
30/04/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

Viana-ES, 23 de Março de 2016.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura.

PORTARIA 0401-2016 NOMEAR
Publicação Nº 42446

PORTARIA Nº 0401/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana.

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei 
nº 1596/2001, JOÃO DE SOUZA CAMPOS para exercer 
o cargo em Comissão de Encarregado VI – CPC – 6, na 
Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
Publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 23 de Março de 2016

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 0402-2016 NOMEAR SERVIDOR
Publicação Nº 42447

PORTARIA Nº 0402/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana.

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei 
nº 1596/2001, SAYONARA CRISTINA BELSHOFF para 
exercer o cargo em Comissão de Encarregado III – CPC – 
5, na Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
Publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 23 de Março de 2016

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA 0403-2016 EXONERAR SERVIDOR
Publicação Nº 42448

PORTARIA Nº 0403/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana.

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra ”a” 
da Lei nº 1.596/2001, ANDERSON SANTANA do cargo 
em comissão de Encarregado VI – CPC - 6, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua pu-
blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 23 de Março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 0404-2016 EXONERAR A PEDIDO
Publicação Nº 42450

PORTARIA Nº 0404/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana.

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, 
letra ”b” da Lei nº 1.596/2001, YURI LUCAS FEITOSA 
DE ABREU do cargo em comissão de Assessor Técnico II 

– CPC - 2, na Secretaria Municipal de Comunicação.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua pu-
blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 23 de Março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 0405-2016 CESSAR OS EFEITOS
Publicação Nº 42474

PORTARIA Nº 0405/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e de acordo com o Processo n° 3618/2016.

RESOLVE:

Art. 1° - CESSAR, a partir do dia 28/03/2016, os efei-
tos da portaria 1.320/2015 que concedeu Licença sem 
Vencimento a Servidora NILDE TEIXEIRA GOMES.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 
Assinatura.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 23 de Março de 2016

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA 386-2016 CONCEDE FERIAS
Publicação Nº 42348

PORTARIA N° 0386/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana.

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regula-
mentares a servidora GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA, 
referente ao período aquisitivo 2014/2015, a partir de 
01/04/2016 a 30/04/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 21 de Março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA 

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura.

PORTARIA 389-2016 CONCEDE FERIAS
Publicação Nº 42341

PORTARIA N° 0389/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1°- CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regula-
mentares a servidora SARA DOS SANTOS MENDONÇA, 
referente ao período aquisitivo 2015/2016, a partir de 
01/04/2016 a 30/04/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

Viana-ES, 21 de Março de 2016.

VANUZA LOVATI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO – EM EXERCICIO

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura.

PORTARIA 393-2016
Publicação Nº 42459

PORTARIA Nº 0393/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo arti-
go 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município 
de Viana, e de acordo com o processo administrativo n° 
15393/2015. 

RESOLVE:

Art. 1°- TORNAR SEM EFEITO, a portaria nº 721/2009, 
que averbou na ficha funcional da Servidora MARIA SALETE 
CARMINATI, o período de 2.250 (dois mil duzentos e cin-
quenta) dias, correspondendo a 06 (seis) anos, 02 (dois) 
meses, conforme certidão emitida pelo INSS. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
Assinatura.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 22 de março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA 394-2016
Publicação Nº 42460

PORTARIA Nº 0394/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana, e de acordo com o processo nº 15393/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 015750-01, da servi-
dora MARIA SALETE CARMINATI o período 01/04/1983 
a 20/02/1986 exercido no Municipio de Guarapari na fun-
ção de professor e o período de 17/02/1986 a 09/02/1988 
exercido no Municipio de Viana sob regime de CLT na fun-
ção de professor, tendo um total de 04 (quatro) anos, 10 
(dez) meses e 09 (nove) dias, conforme consta na certidão 
emitida pelo INSS.



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 208

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana, 23 de Março de 2016

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração desta Prefeitura

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DE TERMO ADITIVO
Publicação Nº 42444

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 012/2015

Processo nº. 8444/2014.

Contrato nº. 012/2015.

Locatário: Município de Viana.

Locador: DEONIDES DETMANN.

Objeto: Prorrogação do prazo de Locação de imóvel situa-
do na Avenida Guarapari, s/nº Lote 01, Quadra 06, Bairro 
Areinha – Viana/ES, para abrigar as instalações e funcio-
namento do Telecentro Digital de Areinha, para atender a 
Secretaria Municipal de Defesa Social.

Valor Global: R$ 625,69 (seiscentos e vinte e cinco reais 
e sessenta e nove centavos) mensais, pelo período de 12 
(doze) meses, perfazendo o valor total de R$ 7.508,28 
(sete mil, quinhentos e oito reais e vinte e oito centavos).

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura 
do termo contratual.

Viana, 17 de março de 2016.

Gilson Daniel Batista

Prefeito de Viana

RESUMO DE TERMO ADITIVO
Publicação Nº 42449

RESUMO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCA-
ÇÃO DE IMÓVEL N° 047/2012

Processo nº. 14201/2011.
Contrato nº. 047/2012.

Locatário: MUNICÍPIO DE VIANA.

Locador: CLARA KUHN GAIK.

Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de 
Locação nº. 047/2012, por mais 12 (doze) meses, a partir 
do dia 20.03.2016, nos termos previstos em sua Cláusula 
Terceira, podendo ser rescindido no termos dos artigos 78 
e 79 e Cláusula Décima do Contrato Primitivo.

Valor: R$ 3.425,40 (três mil quatrocentos e vinte e cinco 
reais e quarenta centavos).

Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato a partir 
de 20 de março de 2016 com término em 20 de março de 
2017.

Viana/ES, 19 de março de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

TERMO DE RESCISÃO
Publicação Nº 42470

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS

CONTRATO n° 002/2013

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER-
VIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES - 
IPREVI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o n.º 27.165.547/0001-01, neste ato repre-
sentado pelo Diretor Presidente GABRIEL SANTOS DE 
ALMEIDA, em conformidade com o que dispõe a Cláusula 
Décima do Contrato de Prestação de Serviços por prazo 
Determinado, resolve rescindir o Contrato Administrativo 
do SR. JOÃO CARLOS CÔGO, exercendo a função de mé-
dico-perito, a partir do dia 23/02/2016.

Viana-ES, 24 de fevereiro de 2016. 

Gabriel Santos de Almeida

Diretor Presidente do IPREVI
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