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Marília, 05 de março de 2021.

Re/.: Projeto de Complementar n"05/2020

Senhor Presidente,

Apresentamos o sesníulo Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar
n" 05/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores
públicos municipais da Administração Direta do Município de Marília, incluindo os
Profissionais da Saúde e do Magistério da Educação Básica e dá outras providências.
Segue em anexo a respectiva exposição de motivos.
Atenciosamente,

DANIEL A^NSÜ
Prefeito Mu^ipal

r.
Excelentíssimo Senhor
Marcos Santana Rezende

Presidente da Câmara Municipal
Marília

jcs
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Mis0e sobre b Ptam ée Corgos, Gatreirm é
Wmeme^m éos mrviéotM pubí^s mbá0piÉbs da
Âih^Mst&0&
éb
de Maítia,
fmiaMdo os Pro^iom^da Saúde e M MÊa^stéHo
iédâ oaPm proxidêfmm

Ekí cüa^Éíaèaío às normas pepstas no art. W da €onstítm§ão Federal, ârt. 124 da
^
de São Paulo e art 89 da Lei OtiSnleâ do Município, o Prefeito

MuníoipÉ
que a Gâraara de Vesreí^íes aprova e ele sanciona o presente
Pipo de Cargos, Carraln® e ^fessÉnentos para os sersddoiÈa públicos municipais da
ÀdraM

Direta do MinjWjpra de Marília, incMndo os Profissionais da Saúde e do

^MagiistiÉÍOi da Educação Básica:;
TÍTULO!
DO PLANO DE CARGOS,CARREIRÂS E VENCIMENTOS

CAPÍTULOI
DO OBJETIVO

Arf. 1®. O Plano «te Cargos,Carreiras e Vencimentos visa promover a valorização e o

raipotí^cimiiib dos sêotí^ííís múnicipis da AdmWstti^iõ Direta, a fim de garantir a
paiidã<te:dss;sef^ps^p^
;liom0ÇÍtQ:pcn^pa^
n- """"

GAPiTüLOH
DA ABRANGÊNCIA

Ait. 2®. O Plano dèiCargos,Carreiras:e'
eomo aos ocipEmles: de iini^s

§

; aos servidbres titidi^es
s pelo art 19 do Ato das

A piomoçia por «palfic^ão não se aplica aos titulaies de

de Advogado
em

do Mumeiplo :e Prcjourador Jurídico, cujas carreiras encnntmrp-se r^ulamentadas
_
le^i^Io frSpiia, âssegurmiáo-II^ a prograssão por raéÉte e a progressão
A

ont^ardes de

por qMücãçâo e a p

Qtradro de Pessoal Megiáo
se^ço.

por mérito não sê aplicam aos
a ser extinto na Ti^ioGiaJli
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€mmm:e Vmdméaifâs ite séFviiaíés 4a Àicainisüaçlío
CAPÍTüLOm

|>AS DEFINIÇÕES
Art.3®.Para os efeitos desta Lei Compkmentar cossidera-se:

I' Caii^inBáí èvolofio dò séMdoí era dêcoííênda de qiOjÉiSeiffe» meisidffiiaio etempn
<ÉÍS^ÍÇÕ.

H - Qn^i^afÜo proissjbiiah lestÉlido da atóllsom aa firasaçlto eseoiáí do servidor ein

nível m^Oj nível tioíieOj nívd snpeiiGf^ pós ^idnapo tcM mmu, níéslTado»
dontora^ e pós ÉjntoEâdo^

ni- Pipontd^e pp qpliica^; pa^ppnj do servidor ^ra o eM ífneí^daai^e

spi^Qr:em-linp;'vertíia^ diairo da Classe í»:fíial^ estiver eaHitradj^Oj em decóBelndá
■p:Siía-fííaj[|p
IV- Progressio por mérito: pssí^ém do servidor de uma Classe para outra
imediatimente supèrícaf na UiÉa Ímrizíonlal dentro do Nível no qual estiver
enquadhrado, por mereeimento,

V - Progressão por tempo de serviifo: acréscimos péeiuuÉios decorrentes do efetivo
no serviço ■pfiMieo municipal.

VI- Nfvel: representaçto da evolução vértic^ do s^prfdor na carreira, em de<mrrên6Ía de
poinoçlô pr
com início no Nível 1 e tÍEmmo no Níveí 4

Vil- Çíasseí rfp"esenti?io pevolusiOhorizonte do sstdto na caisitra, em decorrência
de pmgmsslo por mérito, com início na letra "A" e término na letra "O".
VIII- Viemdiimãm: valor lesui^^ do enpadràn^itQ do s^Tddm* no Nível e Classe.
IX - Hora-Aula: valor resultaite do enquiairaminto de professor no Nível e Classe.
X- Vencimeiito de ProiE^or: valor nesultante da multíplicação do valor da hora-aula
pela jornada de tmlaíbo mensal do cargo.
XI - Grupo: agrupamento dè cargos conforme a área de ataaçio.
CMPlflJlLGIV

Art;. 4®, A evolução Émeional por quálIiiE^içãD profissionál do servidor na carreira será

representada e identificada por números náturms de forma crescente^ eonsisíiriÉ? cada qual
um nivél, com infcío no Níveí 1 e t&n|n© no Nível 4, conforme Tabelas de Vencimento e de
Hora-Aula que inte^^ a pesente Lei Complementar,

pmmnmA di marília
fsfedodeSiôPãíiío

Art, 5°. O ííGrisíSiBiso pcuniâno ao veae^ato psa-a o akel sufesepçate
co]Tis|pai@ri

segimtes jjerc^

I- d&Miel 1 paa oJ^ívd[ 2:ãcr^cüno de

II- do Ílreel2 para

^paiio|}or eeEdxü^;

3:s«aisGtoo de 8%(pito pof ceíito);

III ^ do Mí^el3 para o Mívél 4í aei^epra)de 12%(doze por cento).
Áíir.

As piomoçíôes poderao oçoifer^ôs os^ si^utetes prazosj, observado o disposto

noart. 66:

I- doM\/^ 1 paraoNfvel2:^ôs4(pusítio)àttôsdeefòttvo

II- do Nível 2 para o Nível 3: após 8(oito)anos de efetivo exercício no cargo;

íli - do Nível 3 para o Nível4: após 12(doze)anos de efetivo exereício no cargo.
tarigiraia único. As titulações snperiores suprem m SitÊiíores^ contudo só poderão
ser apesêntadas íte acordo^
os prazos estabelecidos nos incisos Dt e IH do naput varfarfa
Art.7". Somente poderá obter a pioraoç^ o servidor que:

I- possidr0tenapo de efeivo exercício fixado por esta Lei Complementar;

II - preencher os requisitos de qualificação profissiiaai exigidos para o nível almejado na
:Càn'eirai,

m - não tiver sofiido peiralidade disciplinar de suspensão durante o período considerado
pmaa pomoçioiem caso eídsfc^ciadesaspensií:^ o períÈ^o será imen-ompido e

inici^nova contagem após o ténnino do cumprimento da penalidade;

iV - protocole mperimerao, instruído com cópia autenficada ou cópia simples
acompanhada do ortgUKd da tltulais^ exigida para o nível almejado.

Art, r. A promoção será autorizada por portaria do PreMto Municipal e produzirá
efeitos a partir da data em que o servidor completou todos os requisitos legais.

FarJ^afé único. A promo^ constitui direito pessoal do servidor, inegável e
irrevogável.

Art. 9°. Poderá ser solicitada do servidor a execução de atribuições de complexidade e
responsabilidade compatíveis com a formação profissional decorrente de qualificação
apresenfada para fim de promoção,

Art. 10. O servidor investido em novo cargo efetivo não poderá aproveitar as
promoções conquistadas no cargo anterior.
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Àii. 11« Os poeè€íHáitos ref©r®tes â proiaoiiiQ por qw^lficação serão
regalaineiitados|tor

SIÇÃOÜÍÍICIÀ

©OiNÍVEIS mãfrcmoçM:

Alt. 12* ©s^HÉ^as

aos cargos do Quadro de Pessoal Geral,

da Saúde e do Miagistério Públieo Muoieipal,serio as seguialesí

I - Para osicajgos com re^alsto de prosdJBaefrto den^slDo tiradameDial eompeio:
a) NfrelI- para õ s^dor que possua eértífieado de eonclusâo do emlflo médio.
Ij) NÉí^ 3 - para o servíífer que possua ceidfíeado de conclusão de curso de nível
técnico.

Nível 4 - para o servidor que possua certificado de conclusão de curso superior.
H - Parã ds earios cóm ieqMsito depm^^^
a) Nível 2 - para o seavidor que possua certificado de conclusão de curso de nível

Ni^i^3-1^0se£€dQr<^

de conclusão de curso superior.

c^ Nível 4 - para o servidor que possua eertifíeado de conéluslo de 1 (uma) pósgraduação lato sensu de,no mínimo,360(trezent^ e sessenta)horas.
III - Para os cargos com requisito de provimento de nível técnico:

a) Nivel 2- para o serví&)r que possua certific^Q de conclusa de curso superior em
áreaafím;^(mm;:as:;aiyÉidés;e ®s:

h)mel 3 para o servidor qi» possua certificado de eondasão de 1 (uma) pósgraduação lato sensu de, no mínimo,360(trezentas e sessenta) horas,em área «fim
com as atividades e as

"*""

'

c) Nível 4j- para o ser^dor que possua certificados de conclusão de 3 (três) pósgraduações lato semu de, no namimo,360(tr®;entas e sessaita) horas cada,em área

afim com as atividades e as funções exercidas ou de conclusão de pós-graduação
strícto semu,em nível de Mestrado, em área afim com as atividades e as funções
Para os cargos com reqalsho de prodmeuto de nível supeilor;

2 ^ para o servidor que possua certificado de conclusão de 1 (uma) pósgraduação lato semu de, no mínimo,360(trezentas e sessenta) horas, em área afim
com as atividades è;as fimções exercidas.
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3 - pata o sérvMor qifô
Oirtíflcaiss ée eoadlasio de 3 Cttês| pdsgraduações fm&smm <fe nu íiatóaOj36i(trezentas e sèssent^ horas cada,em

aim com as ah^iÉüdes e as fimçôes exercidas ou de cónchisio de pós-giaduação
stricío smmi em nível de Mestrado,em área afím com as atívMades e as funções

c) Nível 4 - para o seiviipi ipe possua cetiflcado de concMo de pós-graduação
de Doutoâs,mn âma aiim com as aivi^es è m âmções
exercidas.

V- Para os cargos com requisito de provimento ás Médico(graduação de 6 anos):
a) Nível 2 - para o servidor que possua certificado de conclusão de 1 (uma)
^peeializ^ão ou residência médica* em área afim com as atívii^des e as funções
b) Nível 3 - para o servidor que possua certificados de conclusão de 3 (três) pósgraduações lato semu de,no mínimo,360(trezentas e sessenta) horas cada,em área
afim com es atmdades e as fimções exercidas ou de condusâo de pós-graduação
stricto semu, em nfveí de Mestrado, em área afim com as atividades e as funções
Nível 4 - para o servidor que possua certificado de conclusão de pós-graduação

stricto semu,em nível de Doutorado, em área afim com as atividades e as funções
os çaigos emh
ptoTOtiBto de Médico
anos e título de espechdista):

(graduação de 6

a) Nível 2 - para o servidor que possua certificado de conelusio de 1 (uma) pósgraduação lato semu de,no mínimo, 360(tr«5«itas e sessenta) horas,em área afim
com iays ativíjÉtíte?! e as funções exercida ou de mais l (uma) espeeialimçio ou
residência médica ou de conelusio de pós-graduação stricto semu, era nível de
Mestrado* em área afim com as atividades e as fimções exercidas.

b) Nível 3 - para o servidor que possua
de conclusão # pós-graduação
stricto semu,em nível de IJoutomÉ?* em ár^ afim com as atividactes e as funções
c) Nível 4 - pam o sorvyor que possua ccrtfejãáo de especialização em nível de Pós-

Douíoraio* ©oa área afim com as atividades e as funções exerciias,
§ 1°- Os certificados de pós-graduação lato semu utilizados em promoção anterior não

§ T.As titulações ^^seitiadas aaterformento à vigência desta Lei Complementar para
fins de progressão por mérito poderão ser utilizadas para fins de promoção por qualificação.
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Art« lâi Bira 0 caigD de Eiígèitííéir© de Sêgüianpa do Bra&aBio podetá ser utilizado,

^

^ííível 2, G título áè pós gr^^^ão de jiugEiti^tria de Segurãnçã do

obiervâdo O

pKvrsto no Ért. S® deste Lei Coaspieiaêateri,

jÉrÉ* 14i Baiá o ca^o de Tètetieo de Eufèrras^ete do IteMlío poderá ser utitizadOí
pára fins de pmraoí^ ao J%el 2^ o título de éspcialízi^ èm Bilfem^em do Trabalho,
observaídb o prazo piíviste «o art. 6^ deste L^
C^PÍTüiLOV

Art. 15. A e¥oluçâo funcional por prc^ssão por mérito do servidor na carreira será

representada e identificada por letras de forma crescente, consistindo cada qual uma classe,
com início na tSlãSsê'*A" e término na Classe "O",no total de 15 (quinze)classes, conforme

Tábuas de Yenmi^

liote-Aülaqpie integram a presente T,et CoTwplRmftntflr

Art. 16. O acréscimo pecumário ao vencimento para a Classe subsequente será de
3,5% pás:.emteO;ptereeteo^^^
Art. 17. O período de avaliação para a progressão por mérito terá início na data de
admissão do servidor.

Art. 18. A progressão por mérito exigirá o atendimento prévio dos seguintes
requisitos, no período de 3(três) anos:

I - 24 (vffitè: é quatro) meses de efetivo exerçícm no re^ectivo cargo ou função estável

pela ConstWçâô Éêderalj
n - não tiver solido|«nidldade disciplinar dé suspensio duranlei o período de avaliação;
III - m^stincte iès Éh

iterágpráfo único. O servidor que não atteirier as condições deste artigo será
automaticami^té elminario^ do beneribib no período ivsitedo.

Art 19. Para fitet de avaliação, será utilizado boletim próprio, a ser preenchido pela
chefia imediata do servidor, com anuência da chefia mediate e homologação do respectivo
titular da Pasta.

§ 1®« Ma apuração do mérito, o servidor deverá obter pontuação igual ou superior à
média mínima,estabelecida em decreto, considerando-se pam efeito da pontuação a somatória
I - asiridmdaie;

II - desemitenho imcíòaal;

III - eficiência;

PRiFiTÜRA Pi MARiyA
EslactodeSâo Piaulõ

IV - iedicaçií);

V - l(iferesse s&í®t^^

VI- afàsiam^i^i süi^wòres a 90
áto» icüstes eômfrèenjãdos a licença para
ttàiMíènto áe saú a líeenp para desoiEp^õ de mandato c&ssísta, a Mcença para
tratar de interease partieniarj o afesmíttettfo pia desempenlio de atí^díuie polltiea, o
afeslameolO:pam exercício de^go em coini^Éo, ó afastamento decoirente do art^ 65

da lei C^mplemèntar n° 11/1991, o àfastàmenlo pr motivo de prí^^ a licença pata
acompanimmmm em íalciiiaçÉb hospitalar ou domicilar de pai, mãe, padrasto,
madmÉa,ciíytgê,
ilho,ente^ e cmatèlado e os casos cfó vacância.

12°,O servidor que nio oh^ a pontuação mfcÉna de que trata o § P deste artigo será
desclassificado.

Art. 20. A pmgmssão por mérito será autofcáa pr portaria do Prefeito Municipal,
constituindo direito pessoal do servidor,inegável e irrevogável.
Art. 21.0 servidor, promovido ou desclassificado, »omentè voltará a concorrer a nova
progressão pr mérito após decorridos 3(três)anos.

Arti 22, Cl servidor titular de cargo efetivo ou ocpanle de função estável pela
ConstitoiçP Federal que estiver exercendo cargo era comissão terá direito à progressão por
mérito, sendo que^uos:psos de (i^insai de mgístm: de fireqtáncâa a:assíduidãde deverá ser
Art. 23. O servidor investido em novo cargo efetivo não pderá aproveitar as
progressões pr mérito conquistadas no cargo anteiimi^

Art. 24. Os proceitimeDtçs referentes â progressão por mérito serão regulamentados
por decreto.

CAPÍTULO VI

DAPROGRESSÃO PÇffillMtO JM SERVIÇO
Art 25. A progressi? por tempo de serviço consiste em aerésjimos pecuniários
automáticos em decorrência do tempo de efetivo exemiteio no serviço pMco municipal.
§ 1°. Para concessão dos benefícios será considerado ^clusivamente o tempo de
efetivo exereíeio, eoírtínüõ ou não.

§ 2°. Os adicionms deeoimntira de pogmsslo pr tempo de serviço ineidiíãO sobre o
vencimento atolai Io servidor,ficando incorporados à sua remrmeração.
Art 26. A cada ano de efetivo exercício, o servidor fará jus ao adicional anuênio de
2%(dois por cento).

Art 27. Aos 20(vinte) anos de efetivo exercício, o servidor fará jüs aô adicional sexta
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DO QUADRO DE PESSOAL GERAL

DOS

SlçAOt;
DOS GARGOSEXLMTOS

Art. 28. Pícaia extiatttô os sepí&iU?s cargos constánl^ do Anexo II - Quadro de
Pessoal Efetivo da Lei Complementar n® 11/1991, modificada posteriormente, que se
encontram vagos na data de vigincia desta Lei Complementar:
I - Auxiliar de Almoxarifedo.

II - Auxiliar Técnico Desportivo,
ni- Contador.
IV- Desenhista n.

V - Economista.
VI- Eletricism de Veículos,
VII- Escriturârio.

Fuiiiemoi,:

X - impressoí^CiáficQ..
XI - inárumr dè Ame
Xn - Instrutor de Braille.
Xin - Instrutor de Mecânica.
XIV - Instrutor de Múâca em Banda.

XV - Instrutor de Música em Coral.

XVI- Instrutor de Música em Orquestra.
XVII- Instrutor de Orquestra.
XVni - Instrutor de Teatro.

XIX - Instrutor de Treinamento em Cdnstniflío Civil.
XX- ;|nslrutOT'de^:!fÉN^^
XXI- Instrutor Didático.

XXn- MèstredeOtal
XXni - Mestre de Obras lE.
XXIV - OjMal AdmirnsfíatávO.

XXV - Opemdor de Msrieieto.
XXVI- Operador de Som.

XXVII- O^mdor de Usina de Leite.
XXVin - Porteiro.

XXX - Técnico em fiüãunàçMo e Operador de Luz.
XXXI- Tratorista.

PiiPEIfUR/^ m MâilUA
Pàüfõ

SEÇÃO n
Art

liçaHi eato

Ya^m^ m ca^s afcíiifâs indicados,eonstaotes do Anexo
11/1991, modificada posteriormente;

II- Quadro de Pessoal Bfetivo da Lei Complementar n®

.Almoxariie;

II- AuxiBár ãè In^
III - Amdimrde Tof»
IV - Bducaèor Somai,
V - Êbar^ViíÉiS,

VI - Instrutor de Oanp,
VH - Instrutor de Formaçio è Comimicá^io,
VIII - IMIíütor de Tteinamento em Elétrica.
Pintor de Veículos.

Técnico De^ortivo.
Tõpógrafo.

SEÇÃO in
DOS CARGOS TRAPÍSEORMADOS
. 30. Ficam transfornaados os cargos abaixo indicados, ocupados e vagos,

do Anexo II

Quadro

Pessoal Efetivo da Lei Complementar n® 11/1991,

Caolho Atual

Novo Cargo

Auxiliar de Escrita
Desenhista I

Assistente Administrativo

Desenhista

Operador de!&^;qumas

MotoriÉÈa

Operador de Munck
Técnico em Contabilidade

ámsdMa Contâbi

Técnico em Equipamentos de Informática

Assistente de Suporte em T.I.

SEÇÃO IV
DOS CARGOS WraCADOS

Art. 31. Ficam transformados e unificados os cargos abaixo indicados, ocupados e
vagos, constantes do Anexo 11 - Quadro de Pessoal Efetivo da Lei Complementar n® 11/1991,

Cargo AtaM
Coletor de lixo
Frentíista
Jardineiro
Lavador de Veículos

Trabalhador Braçal

Novo Cargo

Agentei Operacional

FRfFirruRA DE mmm
istãcto de São Paulo

Atendente de Escola

Açougueiro

MipemieifO

Padáro

Eletriciste I

: MetrIcÉstã

Eletricista II
Mecânico I
Mecânico II

MecÉnco

Carpinteiro I
Carpinteiro II

Agenfe Operamonal de Carfànteria e

Marceneiro I

Mareenaria

Marcrtieiro II
Encanador
Pedreiro I
Pedreiro n
Pintor I

Agente Operacional de Obras e Manutenção

Pintor E
Serralheiro I

Agente OpêraiQnal de SerMtefe e Soldas

Soldador

Topópafo I

Topiopafõ

Topópafo II

Airti i2. Eica âitèitóa á áanOraiEíaçls do cargo de Advogado constante do AnexoS Qüaiío de
ÓKB|diipie]^ n® 11/1991jinodifieaÉilKíSte^
Advogado do Município.

Arfc 33» Pica álIerE^ a denomiiifão do cargo de Agente Municipal de 'VigiMnGÍa
Fatrílooniãl conitanie; do Anexo 0 >• Qwdro de Pescai Efetivo êa, Eei Gomplementar n®

11/1991, modificada psteâcameate,para Agente de Vigilância PatnmoniâL
Art 34,llca lÉtetida a denOTÉcafio do cargo de Engenheiro do Trabalho constante
do Anexo II - ÇliraÉo de Pessoal Efetivo da Lei Complementar rf 11/1991, modificada
posteriormente, para Engenheiro de Segurança do Trabalho.

SIÇÃOVI
DOS CARGOS ACRESCENTADOSE CRIADOS

Art. 35. Ficam acr^centados 2(dois) cargos fe Bnpnheíro Eletricista ao Anexo II Quadro de Pessoal Efetivo da Lei Complementar n® 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente, a serem providos de forma gradativa, conforme a necessidade do
serviço.

Art, 3i^ Ffeam cfiad^ os ^pÉrtes cargos no Anexo n - QuiBlro de Pessoal Efetivo
da Lei Complementar n° 11/1991, modificada posferiormente*
1 íMenfedor S0Ci^^:l)(Vinfe)carp^
fi - Técnic© em Apimensurâ: 8(oito)
10
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UO Cpáomo DlfliSÍML POR GRUPOS - GERáJL

Ai^ 3% Os esQ^os do puadro de Pessoal. Qerãl coiísíaíiiés do Anexo I desta Lei
Goniijlémentar to

í - Grupe Opeíaoionall
ÍI - C^upi QperaíaoiM II
m ^ OnpjGlpa^oaÉlIn
I\? - Gruitó Op^acdoná

¥ - Grupo C^eracionaí V
VI - Grupo Operacional VI
VilVIII IX XXI-

Grupo Instrutores I
Grupo Instrutores 11
Grupo Insteutores in
Grupo Nível Admínisttirtivo í
Grupo Nível Administratiyo II

Xl|- Grupo Nível Técnico
XÍII- Grupo Educadores
XIV XV XVIXVII XVIIIXIX-

Grupo Pesquisa
Grupo Fiscalização I
Grupo Fiscalização II
Grupo Analista
Grupo Arquitetura e En^niúuia
Grupo Jurídico

GAFfeUUGlI

I

UQ CARGOimiNTO

Art. 38i. Ilèâ lixidto © cargon^ Fmgl San|t|ÍG eonsttóe d^ Anexo II ^ Quadro de

Pes^tó Btetivo Ld Gompleinentar n° ll/lf91, nuí^cada posteríojmente, não provido na
date És v^^ada deste

SEÇÃO n
MS:CARGGS A;SlRlillIOTrPOSm

Art* 39. Ficam extinlos, na vacinda, os cargos abaíx© mi^cadoSí eoaatantès do Anexo

H - Quadro de Pessod Efetivo da Lei Conqjlementar n° U/1991,modificada posteriormente;
I- Agenteáe Coútole de Zoo
II-

Painlgrafo único. Também será extinto na vacância o cargo de Atendente de
Enfermagem,GonfOime inevísto na Lei Com
109, de 13 dé dezemtaró de 1994,
II

PüFilTyHA Dl MAUILIA

D€fô

T]^

ÜOTHSÀBOS1 MMMMmmmM

Árt. 4®, Piot tíiaiisfõiamtío eta cargo áe Auditor-Aiaom^o

o cãr|o de

Auditor constante do Anexo n - Quadro de Pessoal Efetivo da Lei Complementar n° 11/1991,

Arté 41* Ficam transfomados os cargos abaixo nuâeadoSi ocupados e vagos,
constanfes do Axiexo 11 - QMdro de Pessoal Efetivo da Ixsl Compli^entar tf 11/1991,
modliçada postetiteneaste*
Caigo Atttsd
Agente de San^mento

Novo Cargo
Supervisor de Saneamento

Amdliar de Enfermagem

Técnico de Êufòrmagem

Art. 42. Ficam transformados e unificados os

i^os» eonstàrjtes Éí Anexo H modificada posteriormente:
Cai^ Aluai

abaixo indicados, ocupados e
nM 1/1991,

Nbvo Cargo

Rádio-Operador
Rec^ctoiii^ Triador

TAIM

SEÇÃO IV
Art. 43. Ficam criados os seguintes cargos de Médico Especialista no AnesD 11
n® 11/1991, modificada posteriormente:
Médico- Esí^iuljii^^ ■
3-Ctel^esttgOs*
!:■ Médico Especialista' Érea ÇarcfiolOj^ 4 (quatro) cargos,
Médico Especialista • área C^dlolp^ PeÉâtrjca; 2 (dois) cargos,
Médico Esp^ialista • área Clfitíça Médica: 45 (quarenta e cinco) cargos,
Médico Especialista ■ áma Icimalcdogli: 2 (dois) cargos,
área Endocrinologia eMetabologia: 2 (dois) ceigos.
Vil- MédicoEspecialism- áma Gtastioetjlorotogm: 2 (dois) csaios.
área Qeiâatria: 3 (três) cargos.
Miditm Sis|seciaism • área Gineajlopâ e Obstetrícia: 24 (vinte e quatro) cargos.
X
Médico Bspécisdísta • área infe^logia: 2 (dois) cargos.
M- Médico Especialista • área Ma^k^iia: 2 (dois) cargos.
Médico Especialista - área MedicÉBa de Emergência: 30 (trinta) carpis.
Médico E^eçialstit ^ área Neurologia: 3 (três) cargos.
Medico Ispecialisfa < área Neurologia Pediátrica: 2 (dois) cargos.
Médico l^ecialista« área Oftalmologia: 2 (dois) cargos.
Medico Especialista' área Ortopedia: 6 (seis) cargos.
Médico Especialista • área Otoirinolaiingologia: 3 (três) cargos.
XVni - Médico Especialista ^ área Pediatria: 24 (vinte e quatro) cargos.
Médico Espeeiaite área Pneumologia: 2 (dois) cargos.
MMieo Especialista área Psiquiatria: 10 (dez) cargos.
I-
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XXI- MÉlJGoiggpt^gdlsta- iáceePsigofcíiiffl da^l^^

(lai$)escgos.

KXII - Médico Ifepeoiaüsta - área Reumatologia;2(dois)cargos.
■XXni Miiieõ-^peeitlísÈa.:-^ área UMofiaí 2 (diofâ) eãígôs.

áM. 44« ilca Ir^sfoimãdo sm eargo de Midir^ l^cialista - área Met^ciim do
Tratmiho o atual cargo de Médico do Trabalho constante do Anexo II

C^aico de Pessoal

Ifê^vo da Td GoMplensesi^ n® ll/lSf9Is ffiodifíí^da posfóÉofnjeiÉi»
AH;» 45. As disposições previstas para o cargo de Médico m Lei Colipleinentar n®
576, de 27 de outubro de 2009, modificada posteriormente, bem como em outras legislações e

regulamentações, ^Icam^ aos cargos de Médico Èspecialista.
Art 46. Os atuais cargos de Médico constantes do Anexo II - Quj^o de Pessoal
Efetivo da Lei Oonsptómeata^ n® 11/1991, modificada pos;féÉotmêHte, seito extintos
ôporltmamei^^ por meio de lei complementar específica.

FaiAprafo único. Para os serddores titulares de cairgo de Médico a|dmam-se as
disposições contidas nos artigos 75,76,77 e 78 desta Ld Complementar.

SEÇÃOV
DO OEMSitO DE PESSOAL POR GRUPOS - SAÚDE
Art, 47. Os cargos do Quadro de Pessoal da área da Saúde constantes do Anexo n
desta Lei Complranentar integrara os seguintes Grupos:
III ni IV VVIVII VIU IX X-

Grupo Profissionais da Saúde I
Grupo Profissionais da Saúde II
Grupo Profissionais da Saúde BDÍ
Grupo Profissionais da Saúde IV
Grupo Profissionais da Saúde V
Grupo Profissionais da Saúde VI
Grupo Profissionais da Saúde VH
Grupo Profissionais da Saúde VIII
Grupo Médico (graduaçâb de 6 anos)
Grupo Médico Especialista (graduação de 6 anos e títalo de especialista)
CAPÍTULO ra

DO® CARGOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLÍCO M^
Art. 48. São cargos do Quadro do MâgiStéfi© Público Municipal, conforme Anexo UI
desta Lei Complementar:

i>. Professor; de Elffl::destma^ â dccineiám Educação jbjtedl.
II- Professor de BMEI: destinado i docência no Ensino Fundamental - anos Iniciais do 1®
ao 5®.

lU - Professor de Inglês da Educação Básica: destimdo à docência da disciplina de Inglês
no ÊQsmo

- anos itucials do 1® ao 5®.
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r? - Professor de tJBEÀS da Eduea#® Bááea; destinado à docência â& disciplina de
ElBiElÀâ na Educação laiiElil e no Ens^o FtaaJamèaid - anos iniciais do í® «ujfv
V- Professor de EiilCÉ^ão Física: destinado à docência da disciplina de Educação Física
no Ensino Pündatnèâtâi - anos iniciais do t ®ao 5°,

VI - Professor de Idt^aí^ Especial da Idttca^âd Sásiea: destinado à docência na
iducaçio i^pcial
Vn - Diretor de Escola Municipal: destinado à direção de EMEI,EMEF e BMEFEI,
§ 1°. As atribuições, competências e requisitos para provimento dos cargos do Quadro
do Magistério Público Municipal constem do Anexo VIII da Lei Complementar n® 11/1991.
§ 2®. A carga horária de trabalho, atividades extraclasse, horas de estudo coletivo
(HEC),jornada especial, substituição e outras disposições referentes aos cargos do Quadro do
IS^^stMo Bffiicó constam de legislação própria.

Art 49. Por necessidade do serviço, o Professor de Educação Física poderá atuar nas
Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, de Esportes, Lazer e

JuyeriiMé e da Saúde, deveixlo, nestes hipóteses, as rej|íêcíí\^ dé^í^ías de renuBiptiçite
coriémm por conta de dotações orçamentária de pescai dessas Seetetarias.
Parágrafo único. Os Professores de Educação Física que foram admitidos por
concurso público para o cargo antes da vigência desta Lei Complementar e que não possuárem
Lic^ciatura Plena em Educação Física í^m régisÊro ativo ho Conselho de Classe competente,

deverão, obrigatoriamente, àtiiâr nas Secretarias Múmcipais de Assistência e

Desenvolvimento Social, de B^ôfles, LemÈH e Juventude e da Saúde, não podendo em
nenhuma hipótese exercerem suas atribuições na Secretaria Municipal da Educação.
Art. 50. Fica alterada a denominação do cargo de Professor de LIBRAS constante do
Anexo B ^ Quadro de Pessoal Efetivo da Lei Complementar n° 11/1991, para Profèssor de
LIBRAS da Educação Báriea.

Art. 51. Fica alterada a dencmnhaçio do ctergo
Professor de Educação Especial
constante do Anexo |t - Qrteico de Pessoal Efetivo da Lei Complementar n® 11/1991, para
Professor de Elucpção.IspecM.da Educp^io:Básica.
TÍTULO m

DAS ALTERAÇÕESNA LEdSLAÇÃÕ
I

DAS ALTERAÇÕES NA LEI W M1/198Ú

Art. 52. À Lei n® 3200, de 30 de dezembro de 1986, moi^icada posteriormente, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
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DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO

Aít 18-C - A earga MíÉnâ de ttabalMo dos FidMsMoníàs do

da Educação

Básica siirá dei

I- PrafessordeEMSiy^^

n - Professos de ER®F;36(trinta e seis) hoim^^iia semanais;

Professor de
^idacaçio Bâsieítí 3i)(trinm)Mras-auiaseinanms;
Profèssõr dê OBRAS da Edücia|ão Bá^a:30(trinta) horas-auís semanais;
Pfõfôssòr dê Educação Física: 30(teinm)horas-aida semanais;
Professor de Educação Esp«:ial da Mucação Básica: 30 (trinta) horas-aula
semanais;

Diretor de &cola Municipal:40(quareata) horas semanais.
Funções de Suporte Técnico-Pedagó^co;40(quarenta) horas semanais.

§ i® s As hor2^aula di'§'eiÍo ser consideradas como dte 60(sesseata) minums.
I 2®•

Ir^

eílstto de eilculo#?©QcimeiÉaj seiá ecmsíttteiado o mês comerei^ de 5
senmnaSí coiÉame segue:

cm:^ com joamidà de 30 ^rintai) horas semanais = 150 (cento e cinqüenta)
horas mensais;:

carp Goniijomaçte de 36 (trinta e seis) horas semanais = 180 (cento e oitenta)
;hoi^;niginseÉs;

cargo com jornada de 40 (quarenta) horas semanais = 200 (duzentas) horas
mensais.

§ 3° * Para os professores, as Tabela são compostas por hora-aula, porém o
§ 4® - O feneimento do professor ttesign^ para o di^enmítóo de função de Suporte
Têcmíro-Pe^t^gieo será calculado pela jornada de trabalho mensal permaneiitó do
SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES

SEÇÃO I
DA CARGA MIRARIA DOCENTE

Art. 18-D - Definir-se'^ão as horas de trabalho docente do Mugtstérip Ptiblico
Municipal como aquelas ministradas diretamente aos alunos, de acordo com sua área

de atuaçâto, correspondentes a 2/3(dois terços)da carga horária,conforme segue:
I - Pi0ilfessor de EMEL20;(viiíE^h(Has-aak^im^
n - Professor de EMEF:24(vinte e quatro) hor^-aulá semanais,sendo:
a) 23(vinte e três) horas-aula ^man#s;
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fej) 1 (uffií0ioiaHattia|iàmRecaipea?aç^

líl - Professor ie iaglês da

Básica:20(\tóe|íiSii^^^aula seEQãittóas:

rv- ftõÉBssoíiéy®lüyi daldpca(^ ÍÍsto^^
V - Professor de Educação Física: 20(\Tnte)horas^aula semanais.

VI - Professor de !liducijE^^ j^ipiclal da Edtusai;^ Básicas 20 |vi!ite) horas-aula
sqmanais^

§

O Professor em régêncm de classe deve çmiipir o número de horas-aula

segundo o(^emlárío escolar.

§ 2° - Por necessidade do serviço, o Professor de Educação Especial da Educação
Básica, o Professor de Educação Física, o Professor de Inglês da Educação Básica e o
Professor de LIBRAS da Educação Básica poderão cumprir as horas de trabalho
docente de forma itinerante.

SUBSEÇÃO II
DAS ATIVIDADES EXTRACLASSE

Art 18-E - As atividades extraclasse são constituídas exclusivamente de formação
continuada em serviço,plane|âmento, avaliação,reuniões e outras aMhüiçÕes do cargo
como preenchimento de diários de classe, relatórios, formulários, documentação dos
alunos, elaboração de Plano de Aula(semanário),confecção de materiais, participação
em atividades cívicas, culturais, educativas, eventos e convocações pam cursos,
elaboração de projetos educacionais e atividade de interesse da escola ou necessidade
de serviço.

§ P AsimIvSidaides extraclasse serão dii^eBvolvMas nas dependências da escola e/ou
em espaço determinado pela Secrelaria Municipal da Educação e/ou em local de livre
§ 2° - No que tange ao acompanhamento e desenvolvimento de eventos, ficam

determinadas convocaçõ^ de acordo com o Projeto Pohtico Pedagógico de cada
unidade escolar, homologado pela Secretaria Municipal da Educação ou conforme a
necessidade da Secretaria em que estiver lotado para o cargo de Professor de Educação
Física.

I 3® - As afivldades extradasse não podem ser uüizadas para substituição eventual de
§ 4° - As atividades extraclasse poderão ser regulamentadas por decreto,
Art. 18-F - Para os efeitos desta Lei Complementar, a atividade extraclasse será

considerada como 1/3 (um terço) da carga horária de trabalho do professor,
observando-se as seguintes proporcionalidades:

I- CargahotónãdeTOftem^lw^
a) Trabalho docente: 20(vinte)horas.
b) HEC - Horas de Estudo Coletivo: 2(duas)horas.
c) HEL - Horas de Estudo Livre: 8(oito)horas.
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0- CaEgá IjastáMa dé 36 ^líáiíta é
luj^r
a) Trabalho docente: 23(vinte e três) horas.

b) RCD - Recn|)®raj0^ de Conteúdos Defasados: 1(uma)hora-aula.
c) HEI - Horas de Estudo Individual(na escola): 1(uma)hom.
d) HEC - Horas de Estudo Coletivo: 2(duas)horas.
e) HEL - Ht^as de Estudo Livre:9
horas.

Ear%míõ únic^ - fôtcepehmalmente, a Hora de lotado hidhddu^
escola)- HEI
poderá ser alterada a critério doi Diretor da UuiéWie Escolar» podendo o professor ser

destinado p^a siQjrir a ausência do Professor de Eluct^o Física ou do Professor de
Inglês da Educação Básica,com atividades pedagógicas.
Art. 18-G - Os professores que eventualmente forem transferidos para outras

Secretarias para atendimento dé parcerias ritmadas com a Secretaria Municipal da
Educação terão reduzidas de sua jornada as HEL - Horas de Estudo Livre, com

reduçá) de reiauíléEação» em virtude da ausência da contraprestação, sendo
indispensável pata o seu pagamento o desempenho de atribuições em sala de aula ou
em reforço escolar.

DÁS HORAS DE ESTUDO COLETIVO - HEC

Art. 18-H As Horas de Estudo Coletivo - HEC são obrigatórias, destinadas ao
trabalho do professor, sem alunos, utilizadas para a formação prorissional continuada

em serviço, a serem realizadas em conjunto, no âmbito da unidade de ensino ou em

local designado pela direção ou pela Seare^t^ Municipal iducação,ou corrioime a
^iK^ssIdarie-iaiSE^^
que esriver:lotâdO;pana o^ cario de Professor de Educação
Física.

§

l^cverãocíinipriras Kteas déiEst^
1- os Professores de EMEI.

II - os Proffâsores de EMBF.

III - os:Prilfessmes;Í6]itj^Si&^
IV ^ os Pmfessoiss de LIBRAS da Educação Básica.
V - osBrof^soré® de Iducaçia Física,
VI- os Professores de Educação Ispêcial da Educação Básica.

§ 2°- As Horas de Estudo Coletivo poderão ser rçfrdamQJtadas por decreto.
§ W'Os professores eventualmente transferidos para outi^ Secretarias para
atencrimento sfe; parcerias firmadas com a Secretaria Municipal da Educação deverão
cumprir as Horas de Estudo Coletivo na Secretaria no desempenho das atribuições da

parceria,com re^stro de firequência.
Art. 184 - O titular de 2 (dois) cargos de professor na Rede Municipal de Ensino
poderá cumprir as Horas de Estudo Coletivo de forma alternada entre a unidade de

ensino e local designado pela Secretaria Municipal da Educação, assegurando-se que
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participe das ãlividàd^ em amjbas as uiidades de cmído que estiver lotado, não

pdêíiÉo às

deliE ser coifâltodas coacsomiai^^

Par^tafl} único - Para os fins deste ^go,o plano estabelecido pam cmprinaento das
Horas de Estudo Coletivo vigorará durante todo o ano letivo.

SEÇÃO n
DA JORNADA ESPECIAL

Art. 18-1 - Edr necessidade do serviço, os titulares de cargos de Professor de EMEEI,
Professor de EMEF,Professor de Inglês da Educação Básica, Professor de LIBRAS da

Educação Básica, Professor de Educação Física e Professor de Educação Especial da
Ediusação Básica serão designados para o cumprimento de jornada especial.
§ 1® - A designação será feita por portaria do Secretário Municipal da Educação para
os cargos de Professor de EMEI,Professor de EMEF,Professor de Inglês da Educação
Básica, Professor de LIBRAS da Educação Básica e Professor de Educação Especial
da Educação Básica e, por portaria do Prefeito, para o cargo de Professor de Educação
Física.

I 2° - A designação para jornada especial será por prazo determinado, igual ou
superior a 30(trinta)dias,eoapesndido entre o início e o fináí do ano letivo.
I 3® - A jornada ^pecial será realizada em 2 (dois) turnos, com o intervalo de, no
mínimo,30 íaMíO minutos entre (

§ 4® - Eventual substituição realizada antes da expèdllíiió da portariá referente à
jornadaespecMsffiii

formado art. 18-W.

15® - A jornada especial poderá ser regulamentada por decreto.
Art. 18-K- A jornada especial destína-se:

I - para o cargo de Professor
IMBI, em escolas de Educação Infantil:
subsfitiiçãb de pofesMres titulares nos afastamentos temporários de qualquer
natureaa, iguais ou superiores a 30(trinta) dias;
II - Para o cargo de Proí^or de EMEF,em escolas de Ensino Fundamental:

a) oôent^es de estudos, recuperação intensiva e paralela para os alunos com
defasagem de conteúdos;

b) substituição de professores titulares nos afestanjentes teniporáríos de
qttelqw natureza,iguais ou superiores a 30(trinta)dias;
c) aulas ern classes de Educação de Jovens e Adultos - EJA.

in - para o cargo de Professor de Inglês da Educação Básica, em escolas de E^ino
FuntoaenM ou de Educação em Tempo Integral: substituição de professores
titulares nos afastamentos temporários de qualquer natureza, iguais ou superiores
a 30(trinta) dias;
18
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TV - pàíâ d cargo de Frofessor de LIBRAS da Mttfâiçio Básica, em escolas de
Bnto itmdanwaítai ou de iduca^ em lempo lutegral: substituição de
professeres titulares nos afastameiilds tempoiitíos de íjualíper natureza, iguais
ou aupeilores - a 30

V - para o cargo de Professor de Educação Física: atendimento das necessidades da

Secretaria Municipal da Educação ou da Secretaria em que o servidor estiver
lotado;

VI - para o cargo de Professor de Edüe^ioO^peciál da Edae^ão Básica,em escolas

em Tempo Imegial: substitiição de

de Ensino Fundamentãi e de

prõfessorês tititiácês nos afastamentos témpòrMos de qualquer natureza, iguais
ou superiores a 30
dias.

ArL 18-L - Para os cargos de Professor de EMEI, Professor de Inglês da Educação
Básica, Professor de LIBRAS da Educação Básica, Professor de Educação Especial da

Educação Básica e Professor de Educação Física, a joinaiÉr especial será de 50
(cinqüenta) horas-aula semanais,conforme sepre:
I - Carga horária regular; 30(trinta) horas-aula.

11- Carpi
Aítí

(substituição:em afastamentos): 20(vinte)horas-aula.

Pára-ocargo:de Ptofessor deiBiMBF, a jornada especial será de:

I - 51 (cinqüenta e uma)horas-aula semanais,conforme segue:
a) Carga horária regular; 36(trinta e sms hor®)horas-aula.

b) Carga horária adicional (orientações de estudos, recuperaç^ intensiva e paralela
para os alunos com defasí^em de conteúdos e aulas em classes de Educação de
Jovens e Adultos): 15(quinze)horas-aula.

11- 60(sessenta)horas-aula semanais cônÉítme segue;

a) Cárgp honSria règidâr; 36(trinta e seis hoi^ horas-aula.
b) Carga horária adicional (substituição em afastamentos): 24 (vinte e quatro) horasaula, sendo:

1. Trabalho docente:23(vinte etrês)horas.
2. RCI)- Recuperação^CenMdos DeÉ^os:1 (uma)hora-aula.

Art. 18-N - A jom^a especial e a substituição (ari,
serão atribuídas mediante
processo seletivo interno, realizado anualmente, classificando os professores em nível

de escola e em nível de Secretaria, exceto para Professores de Educação Física.
§ 1° « Da conclusão do prac^o seletivo interno serão eMíCáa<^ duas listas distintas

com a mesma ordem de ciàSSifícação, mna para jornada especial ê a outra para
substituição, que correrão de forma indepaidente e paralela, em nível de escola e em

§ 2° - As listas de classificação serão publicadas no Diário Oficial do Município.
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§ 3° - Os piofésaotes e^yoéádós e que não assumirein a joimis espeeial podeíão

optor pia Méíinio dos seus nomes ao ÉBal da lista para fins áe ftÉna
§ 4° - Na aasôicia de el^síficaios d^ponr^is em aív#dè escola, deverá Ser utilíTiada
a classifica^ da Esta em nível de Sècrètaiià.

§ 5" - Caso sgjam MfíVòcaáos todos òs po&ssores habilitados no processo seletivo
âtiante ò ano lefivo,^ será Meiala nova çonvoçaçio pto mesma Ite de habilitados,
seguindo a ordem de çiassíficaçio«

§ 6?- Se o Professor classificado estiver em jomada especial e surgir nova demanda da
mesma natüreM e por período superior, esta será oferecida para o próximo
classificado.

Art. 18-0 - A jornada especial só seid atribuída a professores em exercício pleno de

sui^ alllbuiçõ^ e quê dpmnstrem condlçii^ pedagógicas adequadaS'
Art. 18-P

A dim|iô da unidade escolar poderá príqjor a revogpão da jomada

especial de professor que não atender as metas çonstantes no Projeto Político
Pedagógico da xmidade escolar.

Art. 18-Q - O profeissor que desistn da jomada especial deverá fazer o pedido por

escrito e apiardar em iseivíp a revogação^porttóa qae o designou.

Art. 18-R-1^ poprâ

c^p^jpnada especial nem ser designado professor em

substituição para cobrir ausência de professor em jomada especial se esta não estiver
suspensa, para que não haja prejuízo ao erário púbUco muniçipai em efeito cascata
Art. 18-S - A jornada especial será:

I - mantida nos casos de licença decorrente de acidente em serviço, licença

patemidadte, blto, gala, falta ábonpÉ^ desconto de horas em haver, doação de
sai^%Jtó eouteos seivipi ebriptirioa por lei;
n « suspensa quando o servidor desigtmio afastar-se do servip por motivo de
licença para tratamento de saúde, Ecença prêmio, Ecença-matemidade ou
adoção, férias, falta justificada sem vencimentos, falta injustifícada e licença
para aconmatiiamento em internação ho^italar ou doptíciliar de pai, mãe,
padrasto, maÉ:'^t?^ cônjuge,çon^antiáro,filho,enteado e curatelado;
in

revogada ne^ diemais casos de ateamento do seiviço,

Art. 18-T - O professor desipado para o cumprimento de jomada especial fará jus a
uma gratificação mensal calculada pela fórmula: valor da hora-aula do professor
multiplicado por 1,3333 e multiplicado pelo total de horas da carp horária adicional
mensal.

§ 1° - Para efèíto de cálculo do total de horas cte carga horária adicional mensal, será
©oMídemáo o m^ ôomèrmal dê 5(cinco)senmnas, conforme segue:
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I- Gaiia ItotÉím ^Moosl ie id ^viií^

^mafitós

100 (cem) hòras-

miámeHsals;

li - Gaiga hoiáiia sdídoetó dê 15 (quinze) hoxas-aulã s^nanais = 75 (setenta e
gíh^ himseNaila mensaísv

III - Carga íêi^àMii^

áe M(vin^ e quatro)Ijmas-aíáa semanais = 120(cento

e vinte^ líôms-^âida n^

11° - O professor que cumprir jornada especial por peilodõ igual ou siqjerior a 60
(sessenta) dias, consecntívGS ou não, durante o réspctÍTO semestre, terá direito, no
recesso escolar, à média dos valores recebidos a esse título, atualizada no mês de

§ 3° - Â média dos valores recebidos a título de jornada especial durante os períodos
aquisitivos de férias e de 13® salário será computada nas remunerações desses
benefícios, atualmda no mês de recebimento.

Art, 18-U - As atividades de orientações de estudos, recuperação intensiva e paralela
para os alunos com defasagem de conteúdos deverão ser realizadas, preferencialmente,
por|ttOáfescaes em reginMsi de dedicação pamiíd.
Art. 18-V - O Acionai correspondente a incorporação de vdmes recebidos a título de
substituição realizada por Professor de EMEI,bem como o adicional correspondente a
incorporação de valores recebidos a título de jornada especial realizada por
professores, então previstos nesta Lei, não serão devidos durante o período em que o
professor estiver cimprindíjoi«ada especial, bem como dumnte o recesso escolar em
que o professor receber média a título de jornada especial conforme o § 2° do art. 18-T

SEÇÃO III
SORES TIT

TEMPORÁRIOS INFERIORES A 30(TRINTA)DIAS
Art. 18-W - Nos afastamentos temporários de professores titolares nas escolas da Rede

||Eròe)|5ál de Ensino, inferKsres a 30 (trinte) dias, será designado professor em
substituição.

I 1® - A convocação de pmfessoies para a realização da substituição seguirá a lista de
dstanoart. 18-N.

§ W - De%^ ser observado o m^salo mínimo de 3 (três) dias entre substituições
:rei^MÍ^-pelômê8mo profesi^,..
§ 3® - O valor da hora-aula a ser pago a título de subitótmÇlo será o equivalente a
1,3333 do valor da hora-aula najornada regular de trabalho.

§ 4® - Os valores recebidos a título de substituição não integrarão a remuneração para
quaisquer efeitos legais.
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§ 5° - A suJ»titai^o poderá set regulamoit^ por deotèto.

Art. 19 - A rèimiiieraçâo dos carfos e funções dos meiaihroí do Quadro do Mí^stério
PábitH? liuHicIpal I ixaáa em lei eompíem^rtaii cAsservato as disposições deste
istatM.

Art. 21 - O Rcofessor de EMEI desi^do por portaria para o desempenho da função
de Diretor de EMEI (a ser extinta na vacância) perceberá as seguintes gratificações
mensais a partir de 01 dejaneiro de 2022:

I - pelo cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais:
gratificação no valor equivalente a 50(cinqüenta) horas-aula, no Nível e Classe atual;

II - pelo desempenho das atribuições da fiinção: gratificação no valor de R$3.668,00
(três mil seiscentos e sessenta e oito reais).

§ r - As grãfificapès de que trata o òopíí

e sabstoérn todas as verbas

remuneratórias decorrentes do desempenho da ftoçip de Duelor de EMEI.

§ 2® - As gratificações serão atiKÉmd© sempre que houver reajuste do vencimento
dos servidoms pâÉdfeos mpÉcIpai^

§ 9° - A nova forma de remuneração da função prevista no caput a partir de 01 de
janeiro de 2022 decorm da criação da Tabela de Hora-Aula para o cargo de Professor
de EMEI e das alterações da jornada de trabalho e do vencimento, conforme disposto
em lei complemmitar.
Art. 21-A - O Professor de EMil designâdd por portariá para o desempenho das
fisnções de Auxílio^Direção de EMEI e Professor Coordenador de EMEI perceberá
as seguintes gratificações mensais a partir de 01 dejaneiuJ de 2022:
I - pelo cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais:

graláwsaç^ no valor equivalente a 50(cinqüenta) horas-aula, no Nível e Classe atual;
e

n - pelo desempenho das atribuições da função: gEatifieação no valor de R$724,00
(setecentos e vinte e quatro reais).
§ 1° - O servtor fitular de 2 (dois) cargos efetivos de Professor de EMEI que for
o!

I - optar por continuar recel»ndo, exclusivamealej as remunerações dos 2 (dois)
cargos efetivos, considerando-se i^paradamentis O exercicm funcional de cada
cargo pi^toiÉfâ os efeitos legais, eaeeto estágio probatório; ou
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'
ôptat por receber a leiaun^aiâo Goii®ip0aiÈÍe3jte a apeaas 1 (otí) dos cargos,
acrescida da graileaçio de que trata o c£^m deste artigo, suspeadendd^sê o

exercício ibiicioaãl do outro cargo.
§ 2° - A nova forma de remunerado das funções previstas no caput a partir de 01 de
janeiro de 2022 decsorre da criação da Tabela de Hora-Aula para o cipgo de Professor

de

e das dtemçõi^ da jornada de trabalho e do vencimento, conforme disposto

em lei complementar.

Art. 21-B - O Prof^or de EMEP desmaio por portaria p^ o dêsemperáio das

ílmdes de Aüxiiar de Direção de EMEF,Kófessor ôoordeimdor de EMEF,Professor
Coordenador de Educação Especial e Professor Coordenador de Escola de Educação
em Tempo Integral perceberá as seguintes grtóficações mensais a partir de 01 de
janeiro de 2022:

I * pelo cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais:
gratificação no valor equivalente a 20(vinte)horas-aula,no Nível e Ciasse atual; e

II - pelo desempenho das atribuições da fúnçâo: gratificação no valor de R$724,00
(setecentos e vpíe e quatm reais).

Parágrafo único - A nova forma de remuneração das funções previstas no caput a
partir de 01 de janeiro de 2022 decorre da criação da Tabela de Hora-Aula para o
cargo de Professor de EMEF e das alterações da jornada de trabalho e do vencimento,
conforme disposto em lei complementar.

Art. 21-D - O Professor de EMEI designado por portaria para o desempeimo das

funções de Assistente Técnico de Área de Eh&I e Assistente Técnico de Área de
Educação Especial pearceberá as seguintes graifieações mensais a partir de 01 de
janeiro de 2022:

I - pelo cumprimento de jornada de trabalho de 40 (qinirenta) horas semanais:
gratificação no valor equi^ente a 50(cinqüenta) horas-aula, no Nível e Classe atual;

n - pelo desempiaahD das atribuições da função: Ratificação no valor de R$1.746,00
(um mil setecentos e quarenta e seis reais).

§ \° - O servidor titular de 2 (dois) cargos efetivos de Professor de EMEI que for
designado para o desempenho das funções previstas neste artigo poderá:

I - optar por coitííttuar recebendo, exclusivamente, as temunei^ões dos 2 (dois)

cargos eWvos, cxjimíderapdQ-^ sefaraáimeiile o exercício ftefenál de cada
para ttrfos os efeitos legais, exceto ^tá^o pubatério; ou
II - optar por receber i rafflinÉacaçiD! coira^isleQte a apenas 1 (um) êas cargos,
acrescida da grarificaçlo de que trata o cflpwí deste artigo, suspendendo-se o
exercício fimcional do outro cargo.
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§ 2® - A nova forma de
diK funções ptevistâs ao
a partir de 01 de
janeiro de 2022feorre da eáapo úz. Tabela dé Hora-Aüla para o cargo dé Professor
de EMEI e das alterações da jornada de Éãbídbo e do venoinaento, conforme disposto
em lei complementar.

por Portaria para o desempei^o

Art. 21-E - O Professor de

funções de Assistente Técnico de Área
EMEF e Assistente Técnico de Área
Educação Especial pereeÉHai as sepiintes gratificações mensais a partir de 01
janeiro de 2022:

cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais:
no valor equivaírarte a 20(vinte) horas-aula, no Nível e Classe atualj e
II - pelo desempenho das atribuições da ftinçâo: gratificação no valor de R$1.746,00
(um mil setecentos e qMÈ^mtee sefâ reais).

Parágrafo único » A nova forma de remúneraçio das funções previstas no
a
partir de 01 de janeiro de 2022 decorre da criação da Tabela de Hora-Aula para o
cargo de Professor de EMEF e das alterações da jornada de trabalho e do vencimento,
conforme disposto em lei complemerdar.

Art. 21-K - O servidor titular de 2(dois) cargos efetivos, sendo um de Professor de
EMEI ou Professor de Educação Especial da Educação Básica e o outro de Professor

de EMEF poderá ser designado para o desempenho das funções de Auxiliar de

Direção, Professor Coordenador ou Assistente Técnico de Área previstas nesta Lei,
sendo que, nesta hipótese, receberá a remuneração de um dos cargos, conforme a
fimção designada, acrescida da gratificação prevista nos artigos 21-A, 21-B, 21-D ou
21-E desta Lei,suspmidendo-se o exercício fimcional do outro cargo.

Art. 21-L Para fms de cálculo dos adicionais de incoiporação então previstos nos

artigos 17-F e 23-F desta Lei seiio consideradas asjornadas de trabalho vigentes para
os car^s até

de dfiz®mbm^2021.

Art, 24 - As atribuições dos cargos e funções previstos nesta Lei serão definidas em lei
complementar.'-

Art 53. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei n° 3200, de 30 de dezembro
de 1986,modificada posteriormente:
I- a alínea"d"do inciso H do art. T;

n- os incisos I, n, in, m-A, v, vi, vn, vm, xdc, xxni, xxiv, xxviii, xxxi,
XXXIII, XXXIV,xxxvn,XXXVIII e XXXDC do art. 12;
m- o art. 17;
IV- o art. 17-A;
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VVI- o art. 17-C;

o-arl, IMj:
vin - o art. 17-F;

õ art. I7-Q;
X- ó âtt. 17-H;
XI-

xn-

o art. 18;

o Capítulo Vn-B;

xiir. oart 2ÍÍJ
XIV- o art. 20-A;
XV- D art. 21-C;
XVI- ó art. ll-I;
o art 21-J.

CMITOLOn
"11/1991

Art. 54. A Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991,
!^pap$a;a:'v|gimm;com as i
11 -...

§ 7® - As atribuições, competências e requisitos para provimento dos cargos efetivos
são definidos no Ai^xo VIII desta Lei Complementar.

Art. 16-A - As atribuições e competências das fimções do Quadro de Pessoal Estável
pela Constituição {a ser extinto na vacância)e do Quadro de Pessoal Regido pela CLT
ser extinto na vacância)são as mesmas definidas para os cargos efetivos no Anexo

Art,17 -...

§ 5® - Às fimções públicas contratadas na forma deste Capítulo aplicam-se as mesmas
atribuiç^s e competincms definidas para os cargos efetivos no Anexo VHI desta Lei
Compiemcntar, bem como o vencimento no Nível I - Classe A das Tabelas de
VeníÉiiea^
de professor, a boraratia Nível 1 - Classe A das Tabelas de
HomAula^ constantes de lei complementar e^eclâca.
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|F

XI - Auditcr-Aotorizaàjr/FiscalÉador.

im

V - Médico Especialista,

dè trlÉaliio ^de: Médico,: Médico Ispecialistà: e CipppSo

1 la - As.|
ser

Mà 30 (tÉn&j BMipíos ardes ou

is do horário

luestuaS'

I 15. Para os ©ai^s áh^o te^ádis, a jcctiádá de tíSÉâlhó é de 30 íriluteji hcwas
:seauauiÉSv

Au?riiar:eís ^Sadás,iuctí.

Ari.66-B - Májopada especial de 40 l^uapepitej horas seinsraais, a|omada diária será
de 8 (oito) horas, dividida em 2 (dois) turnos, com o intervalo de, no mínimo, 30
(trinta) minutos entre eles, sendo o maior de no máximo 5h30 (cinco horas e trinta
minutos).

Ari, 79 - As labdas de 'M^encintentoi dos cai^s e&tívos e das funções estáveis pela
:Oonstitaip0^ Eesteral constem^ de leis Gon:tol'^®htâfes- esj^cífiças: a paitir de 01 de
jmteira de 2022.
§ 1° - As Tabelas de Hora-Aula e de Vencimento dos cargos do Magistério Público
01 de janeiro de 2022.
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I W '• M 'tiliela®.ie Crnsm eaw íSomíssIto

dte Fwçiês; Miicaáas constam do

Parágrafo ÉnSco - Gonsilüèm rapisitos de èseoláiidade,
^|ieeífií®;péwstós^mOiM
dèsta-lLel Complementara
a) epinolit^^
b) ensino médio;
:-téefflícoi
íiisnpmor;.

i èm mèdieína|& anos),pra o cargo de mMiço;
it graduação em medicina (6 anos) e título de especialista, para o cargo de Médico
Art. 86-A - Consideram-se cursos de nível técnico, para fins de provimento de cargo,
os definidos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos instituído pelo Ministério da
Educação através da Portaria n" 870/2008 e atualizações, ou em outro ato que vier a

por mérito do servidor na carreira será
forma
crescente, consistindo cada qual uma
tepesentada é idenitíficàdá por letras
Classe,^ icóm iBdícío:.na. Çlape
e
no Classe "O", no total de 15 (quinze)
Classes, conforme Tabelas de Vencimento constante de Lei Compl«i»fêntar>
Art. 8§ * A

único. O servidor que nio^
mitématícamente eliml)0ado do beneficio no

TÍTUL0V

CAPÍTULO m
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siçwi

DO SiMCÕ

MÍD1DOlRÀBÁLH>y>OR - S«.S.T.

Árt i64-A - Os servidores (tevem oíjservar e cmnprir m npmías de tógiene e de
segpcanp do teaMkíjfeem como vúMm1jPJt»»Iqpipm^Éo de f^oíeção Éuiividualji
conforme o P.P.RA.. - Programa de Preservação de Riscos Ambientais,elaborado pelo
Art. 164-B - Sdb ortentação do Serviço Mimieipâl de Saidé do Trabalhador, os
síKiddores devem realizar exercidos tfe ergonomia durante ajomada de trabalho.

Art. 250-J - Os servidores titulares de cargos efetivos de AuditorAuforiáadoi^iscd&ador Iéío jus a uma graíiicaç^ mensal equivalente a 85%
tbhdMe(ddd)

do Símbolo C-IA.

Píff^relb

Art. 250-0 - Os titulares de cargo de Agente de Vigilância Patrimonial que estejam no
exercício de suas atribuições fazem jus ao adicional de risco de 30% (trinta por cento)
do seu vencimento.

§ 1® - Os isentes de Víp^Etóa Pahwío^ designados para o desempenho de funções
de confimiça no âmbito do serviço de vigilância patrimonial também fazem jus ao
adicional de risco.

Art. 250-U - Os motoilstos áesignyds, por portaria, para operar máquinas pesadas

fazem jus a uma grailficapó mensal no vÉor corr^pondente a 25%(vinte e cinco por
cento)do vencimento imeíal do cargo.
Parágrafo imçx),Pod^to
des%naÉ?s até 20(vinte) motoristas do quadro geral que
estejam em pleno exercício de suas atribuições e possuam curso para operar máquinas

Art.259 -...

§ 1° - As funções previstas neste artigo compõem a equipe de Suporte Técnico-
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I^ - Às aliliulpés è Ééí^istes paa pi^nchiraento

feires sio ddBnid^ no

Ànexo TO destafjiC^

§ 3°, As graÉfioa(^s,jor^^

d^íBits J^^os^Ses ãplioá^is às funções

são definidas no Estatuto do Magistério Público Municipal.
Art. 259-A -...

I 1° ^ O Píofessor de EMEI designadõ por Poriaria para o desempenho da função
pievista no inciso I <É>
pèreêbêrâ as sèpintes gratifieaçõès mensais a partir de
fil db JaiKÉco de 2012:

I - pelo cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais: 50

%mquenta)Éw^^^aulajno Mfveá e Gítosse mual;e
II - pelo desempenho das atribuições da função: R$2.043,00(dois mil e quarenta e três

§ 2° - O Professor de EMEI designado por portaria para o desempejtÉio da função
prevista no inciso II do caput perceberá as seguintes gratificações mensais a partir de

I » pio cmBprimMtO de Jornada ^ tmbalho de 40 Cquârenm) horas semanais: 50
(Çlnpets^)%ras-a«ila^ tm
II- pela desempente

ahibuf^s da fimçio: R$887,00(oitocemos e oitenta e sete

§ 6° - As novas formas de rranuneração das fimções previstas nos incisos I e II do
cqpur a partir de 01 de jandro de 2(122 decorrem da criação da Tabela de Hora-Aula
para o cargo de Professor de EMEI e das alterações da jornada de trabalho e do

vencimento, conforme disposto em lei complemenmr pruria,
§ 7°" O servidor designado por pontaria para o desempenho da função prevista no

inciso m do

uma gratificaição mensal no valm de R$2.047,61 (dois

mi qt^nta e sete reais e sessenta eum centavos).

§ 8° ^ As gratificações previstas neste artigo serão atualizadas sempre que houver
reajuste de vencimento dos servidores públicos municipais, na mesma forma e
percentual."
os!

em decorrência da Inclusio

no Qutóo do Magistério Público Municipal
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no Plano de Cargos^ Ctostes e Ifeniánientoi tnstítofda J^ía presente Lei
Çonspleraení^^
I - o inciso DC do § P do art. 66;
II - ■OrM.^250-l,.l(^do/-e3ttíntaaíespèctlva#âtÍlÉs^
Art. 56. Fica revogado o
250-M da Lei Complementar n° 11/1991, modificada
posteriormente, ficando extrata a lespetiva patificaçlto^ em d^ott^e^ t^esttrtatnra^^ e
enquadimnento do cargo de Instrotee de Tmínameato em laíomíMta no Flano dê Cargos,
Carreiras e Vencimentos iiKtítnído pela pre^iÉe Lei Complèínenfâi.

Art. Wi Fica transffamMda a fbnfão de Assistente Técnico de iliiea de Entidades
Assistenciais Conveniadas constante do inciso VIII do art. 259 da Lei Complementar n°

11/1991, modificada posteriormente em fimção de Assistente Técnico de Área de EMEI.
Art. 58. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementam" 11/199L
modificada posteriormente;
IUIIIIV -

o inciso m do §2" do art 66;
os incisos I, V e IX do § 15 do art. 66;
o Capítulo fi do Título IV;
os incisos Vn e Vin do § 1" do art 93;

V - o art. 250-K, ficando extinta a r^pêétiva gEáfifici^&;
VI - o art. 250-S, ficando extinta a respectiva gratificação;
Vn - o art, 258, ficando extintas ^ respectivas funções;
Vni - o larâgrafo único do art 259;
IX - o § 5° do art. 259-A.

Art, 59. Fica atuaíimdo e súMtidio o Anexo n - Quadro de Pessoal Efetivo, Quadro

de Pessoal Estável pela Coristituíi^ |a ser extinto na vat^ci^^ e Quadro de Pessoal Regido
pela CLT (a ser extinto na vacância) da Lei Complemente n° 11/1991, modificada
posteriormente, pela redação anexa à presente
Cornplementar, ficando extintas as vagas
excedentes às novas quantida^s pre^^tei.

Parãgprafo/úniêo.: As íitesfoímaç^s e/ou tmifieiteSeS: de catgos eftóvos: de que teata.
esta Lei Complmuenter alarangem as fim^es pértenctetes ao QiteÉo de Peasoal Stegldo pela
CLT (a ser extinto na vacância) e do Quadro de Pessoal Estável pela Constituição (a

. e^into m ^ vacâneil^
Art 66, Fica revoada a atual Tabela de Referências Salariais (Referências 1 a 48)
constante do Anexo ¥ da Lei Complemente n" 1 lil 9Pl> modificada posteriormente.

A^ 61. Fica levogaii a ilual Tafeela de Reterêtóâs lalatiy^s dos Cargos do
Magistério (Referências I a IV) constante do Anexo V da Lei Complementar n° 11/1991,
modificada postedormente.
Art 62. Fím rmmgãÉte o Anexo VI da Lei Comptemente n° 11/1991, modificada

posteriormente, em decorrência da incluo de Anexo êspecífico nâ Lei Coínplemtete n°
450, de 06 de dezembro de 2005, modificada posteriormente, que dispõe sobte ò Rè^me
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Art, 63. Ficam atualizadas e àeres<^nMas ao áfièxo Vil da Lei CQm|)iementar n°
11/1991, modificada posteriormente, ai atrilsui^es e requisitos para jMreenchimento das

fimçSes da equipe' de Suporte Técnico-Pedagógico do Quadro do ^gistério Público
Müníe%ial,;coiÉórin©red^Í^ anexasi|pesenfilei domplemeaiarv
Art.^Fica substlis^ o Anesm VHI da Lei GmM|tíèmenlff tf 11/1991, nmdl&aia
posiÊribrmentei pêÉt mdâf

aoexa á pesatifé Lei Cômptene^,icando alteradas, ijteíuídas

e atuali2adas as atribmções, competências e os requisitos para provimento dos cargos efetivos
do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Marília, incluindo os Profissionais da Saúde
e os Profissionais do Magistério da Educação Básica.
çApfimoiii

DAS ALTERAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR N"450/2005
Art. 65. Fica acrescentado o Anexo V à Lei Complementar tf 450,de 06 de dezembro
de 2005, modificada posteriormente, com a redação anexa à presente Lei Complementar,
destinado exclusivamente ao miquadramento de cargos e fimções do regime estatutário
extintas até 01 de janeiro de 2022.

Parágrafo único. A Tabela de Refer&icias Salariais integrante do Anexo V da Lei
Complementar tf 450/2005 será rteializada sempre que houver reajuste de vencimento dos
servidores públicos munidi^s,na mesma forma e percentual.

mçMi
DO

QÜALIIICAÇAO

Art.66. Coim^ante o contido no art. 36 da Lei tf Í55Í,dé29 de junho de 2920(Lei de

Diretrizes Orçamentárias pam o exercício de 2021), a contagem do prazo para as promoções
por*

I- emOi déábrildeMli para os septiÉHCS adnÉlÉJS ité 11 d^

11 - na didá de admissiD pam os ^ividóies que ingrsggsaÉtom a partir di 01 de abril de 2021.
Parági^afo único. O disposto neste artigo não hnplica em mímento de despesas no
exetolcio dè 2021.
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m€^oíí«»isio:m:iüMtí^de «ícaoMEí^ de2% pcDitôe wfím

Art. 67. Fica concedido reajuste de vencimento de 2%(dois por cento) aos servidores
da Prefeitura Municipal de MarÜia, extensivo aos inativos e pensionistes, a partir de 01 de
Jarieire de 2022;

Pairáimia líbiiço. Õ r^uste ?|ílíia«^e ie Tabelas de fmçies(IraW
de Oacgps em (^míiss®?

às Tabelas

Art. 68. Ficam substituídas pelas íê<ÉLç6ès ãiteícâs â pesênte
GòmplMiéatar, cóm
"vdgência a partir de 01 de janeiro de 2022,as seguintes Tabelas constantes do Anexo V da Lei

Complranentar n® 11/1991,modificada posteriormente:
I- a Tabela de Cargos em Comissão;
II - a Tabela de Funções Gratificadas.

Art. 69. Ficam criadas as novas Tabelas de Vencimento, compõStes pr CMsses e
Níveis, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2022, integrantes do Anexo IV desta Lei

CosTi|>temiemtar, destimdas aos çarps previstos «o Anexo I - Qttedro de Pessoal Geral e (fo
Anexo II - Quadro de Pesso^ da área da SaiMe.

Art. 70. Ficam criadas as Tábdas de Hora-Aula para os eirgos de Professor e a nova
Tabela de Vencimento para o cargo de Diretor de Escola Municipal, compostos por Classes e
Níveis, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2022, integraáítes dõ Ânèxôi V desta Lei
Complementor.

:Art.: 71. ^Jias.. rpvas ■Tyjelai erip^i nesto Se^ já foi ^c?^ o reajuste de
vencimento :eoneedid^

art* 67.

DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NAS NOVAS TABELAS DE
VENaMENTO E DE HORA-AULA

Art. 72. pj^ todos os servidores da Prefèitym Mumcipal de Marília titdares de
cargos efetivos e ocupantes de fimções do Quadro de Pessoal Estável pia Constítuição (a ser
«ctinto na vacância), o enquadramento nas novas Tabelas de Vencimento e de Hora-Aula
ocorrerá no Nível 1 em 01 de janeiro de 2022, na forma previsto nos Anexos I - Quadro de
Pessoal Geral, II - Quadro de Pessoal da área da Saúde e III - Qv^dro do Magistério Público
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Arti 73. Fto éfèíl0 <k enquadramentos e reenquadmi^nÉas d^tieníes desta Lei
Gomplèmentar, seiSb cons^^^
as pogressdes por mlrito já obtidas em data anterior à sua
vigência, as qr^s serio s|diead^ m linba borizonM das Tabelas de Vencimento e dê HoraArt. 74. Pata.os âtuais ocuj^les de funções do Quadro de Pessoal Regido pela CLT

(a ser extinto M vaeância|i o enquadramento nas novas fàbeías de VenGÍn^ú5 ocorrerá no
Nível 1, Classe A,em Í| de janeiro de 2022, na imna prevista nos Anexos I - Quadro de
Pessoal Geral e II - Quadro de Pessoal da área da Saúde.
CAPÍTULO n

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

SEÇÃO ÚNICA
Ali.7S. Aos atotós titula

cargo deMid^ aplicam-se as seguintes disposições;

I - os servidores que possuam título de especialiste e que, até 31 de dezembro de 2021,
impreterivelmente, protocolarem requaimento com o respectivo certificado, em cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, serio reenquadrados em cargo
de Médico Especialista, Nível 1, a partir de 01 dejaneiro de 2022;

il - os servidores que não apresentarem o certificado no prazo estabelecido permanecerão
enquadrados no eargo;de !Ntó<âeo.
Ajt. 76. Quanto aos candidatos apovados no concurso público para provimento de
cargos de Médico, válido na data de vigência desta Lei Complementar, bem como no
Goncurso púbtieõ em and^
será observado o que segue:

I- se admitidos até 31 de de^mbro de 2021, serSo empossados em cargo de Médico,

^mándo-se as dispjsí^çs do art. 75 desta Lei Conrplemerjíar;
II - se aimitidosra

de 01 ck janeiro de 2022, serão empossados em cargo de Médico

PaiAgráfo único. O disposto neste artigo não se aplica ao cargo de Médico - Área
QenerMista de que trap o Iditid^

Art 77.Para os tiiJknss de cargo de Médico admitidos até 31 de março de 2021 e que
forem reenquadrados on cargo de MMco Especialista conforme art. 75,1, a contagem dos
prazos para as promoções terá início em 01 de abril de 2021.

Art. 78.Para os titulares de cargo de Médico admitidos a partir de 01 de abril de 2021

e que forem reenquadrados no cargo de Médico B^ecialista conforme art 75,1, a contagem
dos prazos pam as promopes ti^ início a partir da data da admissão.
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CAPíimom

DAS lXI§imiÇ6lS FMAli

Art. 7SI» €oíiÉMérain-^^ cursos ck tófèl t&íücoi para

de pRjmpções» os deÉoidõS

no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos instituído pelo Mnistério da Educi^ão através da
Portark n°
é aíuÉÍ2a0es ou era.outro ato
vier a sutistíÉdí^Ia.
Art. 80, ôs novos requisitos para provImetÉo de cargos efetivos definidos pela

presente Lei CtompteraMtar aplicãm-sè exelusiv^ènfâ á novos sèrvMores que forera
Gonteatodos, não sendo exigidos dos atuais^ sêrvídcaes do Quadro de Pessoal, bem como de
candidatos aprovados an concursos públicosjá homologados e válidos e/ou em andamento na

Art. 81. Em decorrência dos enquadramentos, reenquadramentos e demais disposições
desta Lei Complementar, não serão gerados em nenhuma hipótese quaisquer valores ou

diferenças retroádvaSs bem cms^ não será devido qualquer valor a título de incorporação de
;grai^açõêaextíí^,

Art. 82. Os dispositivos da legislação municipal nos quais constem os termos

^''referência salarial'^ passam a ser interpretados com o termo "vencimento".
Art. 83. As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de
dotações orçamentárias a partir do exercício de 2022.
Art. 84. Ficam extintas as Funções Gratificadas abaixo indicadas, constantes dos
seguintes itens do Anexo IV da Lei Complementar n® 11, de 17 de dezembro de 1991,
modificada posteriormente:

I - item IV -SèeEêmria Municipal de Plmejamento Urbano:
a) 1 (uma)função de Encarregado do Setor Administrativo,Símbolo FG-3.

|I item IV Secreá^^ Municipal de Plan«àemenm Econômico:
a) 1 (uma)função dê Chefe do Serviço de Controle de Documentos Fiscais, Símbolo
FG-2.

ni - item y - Secretaria Mtanmipal da Adnumsimçio:
a) 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Almoxarifado,Símbolo FG-1.
b) 1(uma)função de Chefe da Divisão de Patrimônio, Símbolo FG-1.

c) 1 Çuttná|:fianç^de Chefe da Divisão de At^rdlmentOi Funcional, Símbolo FG-1.
d) 1(uma)função de Encarregado do Setor de Zeladoría, Símbolo FG-3,

IV item VII^ Secretaria Municipal da Educação:
a) 1(uma)fímçãO de Chefe da DiVi^ de Gestão Escolar, Símbolo FG-1.

b) 1 (uma) função de Chefe da Divisão ÂáaÉmsbçatr^ de Alimentação Escolar,
imioloFG-l
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g) I (uma) fiinção dfe Chefé do Serviço de donírole de Bloque de Alnimfarifedo;^
Símbolo FG-2.

d) 1 (uma) função dè Ohêfe do Seridça de Manm^ão Pregai das Eseoíto
Mumdpms,Sfinboio FG-2-

®) 1(wma)fonção de CleÉi do Íeivi^ de Transporte Escolar

lona Rural, Símbolo

FG-2.

fl 1 (uma) função de Bnearregado do Setor de Prodüçio è DistEÍbulção de Pães,
Símbolo FG-3;

g) 1 (uma)funç&> dé Eacarregâdô do Setor de Plaqueamento Patrimonial, Símbolo
FG-3.

h) 1 (uma)função áe locarreg^ do Setor de Prodüçio e líistríbidçãõ de Merenda
Escolar,Símbolo FG-3.

V - item Vin - Secretária Municipal da Cultma:

a) 1 (uma) fiinção <te Chefe da Divisão de Controle de Equipamentos de Incêndio,
Símbolo FG-1.

VI item IX - Secretaria Municipal da SaUde:

b) 1 (uma)das 3(três)ftinções de Chefe de Serviços Diversos, Símbolo FG-2.
c) 5 (cinco) das 9(nove) funções de Chefe do Sarviço de Equipe de Enfermagem,
Símbolo PG-2,

d) 1 (uma)funç^ de Chefe do Serviço de Comunicação e Protocolo,Símbolo FG-2.
e) 1 (uma) fiu^jão de Chefe do Serviço de Controle de Internações Hospitalares e
Procedimeatos Ambulatoriais, Símbolo FG-2.

f) 1(uma)hmção de Encarregado do Setor de Serviços Diversos, Símbolo FG-3.
g) 1(uma)função de Encarregado do Setor de Banco de Leite,Símbolo FG-3.
VII - item X - Secretaria Municipal de Assistôncia e Desenvolvimento Social:

a)2(duas) das 8 (oito) funções de Chefe de IMdade da Casa do Pequeno Cidadão,
SunboIoFG-L

b) 2 (duas) das 3 (três) funções de EncairepHjo do Setor de Serviços Diversos,
Símbolo FG-3.

ç) 1 (uma)das2(duas)funções de Encarregado da Ronda Social,Símbolo FG-3.
VIII ^ item XEI - S^creteria Municipal de Obras Públicas:

a) 1(un^fiimçito <fei Chefe da Divisão de Mamènaria,Sfmlxjlo FG-1,
b) 1 (uma) função de Chefe da Divisão de Planejamento e Fiscalização de Obras e
Serviços, Símbolo FG-1.

e) 1 (uma) das 2(duas) funções de Chefe da Divisão de Manutenção Elétrica dos
PrõpriosMiaucipa^ S^

d) 1(úma)fiarção de Chefe da Divisão de Vias Rurais, Símbolo FG-1.
e) 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Planejamento e Fiscalização Orçamentária
Símbolo FG-1.

f) 1 (uma)função de Encarregado do Setor de Guias e Sarjetas, Símbolo FG-3.
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g) 1 (uma) função de Encarregado do Setor de Controle de Freqüência, Símbolo
FG-3.

h) 4(quatro) das 5 (cinco)funções de Encarregado do Setor de Serviços, Símbolo FG3.

IX - item XIV - Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
a) 1 (uma)função de Chefe da Divisão da Agricultura, Símbolo FG-1.
b) 1 (uma)função de Chefe do Serviço de Coleta de Sementes, Símbolo FG-2.

c) 1 (uma)função de Encarregado do Setor de Produção Animal, Símbolo FG-3.
X - item XVII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública:
a) 1 (uma)função de Chefe da Divisão de Projetos Educacionais, Símbolo FG-1.
b) I (uma)função de Chefe da Divisão de Recolhimento de Entulhos, Símbolo FG-1.
c) 2(duas) funções de Chefe da Divisão de Limpeza e de Atendimento ao Público da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública, Símbolo FG-1.
d) 1 (uma)função de Chefe da Frota de Veículos - SAS,Símbolo FG-1.
e) 1 (uma)função de Encarregado do Setor de Manutenção Pública, Símbolo FG-3.
f) 1 (uma)função de Encarregado do Setor de Varrição, Símbolo FG-3.
g) 1 (uma) função de Encarregado do Setor de Mecânica de Veículos Pesados,
Símbolo FG-3.

Art. 85. Esta Lei Complementar entra em vigor:

I - tmOl de abril de 2021-. os artigos 1° ao 27, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 50, 51, 66, 75,
76, 77, 78, 84, o inciso Vil do artigo 58 e parte do Anexo Vlll - Atribuições,
Competências e Requisitos para Provimento de Cargos Efetivos da Lei Complementar
n° 11/1991 quanto aos cargos existentes que não sofreram transformação ou
unificação.

II - em 01 dejaneiro de 2022\ as demais disposições.
Art. 86. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Marília, 05 de março de 2021.

ANIEL ALOís(SO
refeito Municio
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íAnexo do Plano de Carlos. Carreiras e Vencimentos}

(VIGÊNCIA:01/01/2022.)
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E;
2069.54
215232

2324,52

2.603,46

«

G

2216^

2.141,97
2227.65
2.405.88
2.69448

2.305.62
2.490.09
2.788.89

M

.le

I

2857.43
3.200.31

2738.35
2957.44
341232

'N
2.725.19
2834.19
3.060.95
3.428.25

2.820.57
2.933.39
3.168.08
3.548.24

TABELA4

Nivell

1.76225
832.74

Níveis
Nível 4

1.979,36
2416,88

1.823,93
1.896.89
2.048.64
2.294,47

i .887,77
1.963,28
2120.34
2374,78

1.953,84
2.031,99
2.19445
2.457,90

202222
2.103,11
2271.36
2.543,93

2093,00
2176,72
2350.86
2632,97

224208

216646
225291

2331,76
2518.30
2820.50

2433,14

2.725.12

43

291942

247283

2675.74
2889,81
3.23649

2662.88
2.769,39
2.990,95
3.349,87

2.756.08
2866.32

3.095,63
3.467.12

2852.54
2.966.64
3.203,98
3.588.47

PREFEITURA DE MARILIA
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01/01^02^
■TABELAS

Niv^l
Niy(el2
NlwIJ

L&25M
l.a>8.9S

1,1

2.050.87
2.296.97

2.122,65
2377.36

ismm

2.024.42

2.Ô3pl

2.105.40

2.196,94

2:273.83
2.546.69

:24iili

2.095.27
2179.09
2.353.41

^•2^5.82

2,168.60

2.24450

2523.06

2555,36

2,33430

2.416.00
2.609,27

2435.78
2.728,07

K'

H

F

»

B

2.521.03
.:2.8l335:

2.922,37

■2.40437:
•250036

2.488.52

WisM

2.58^

2.678J6

2.70059

2.795.11

2.892,94

■•3.0243S;

3jm5i

3.240.08

2530.40
2631,58
3.183.18

2.618,96
2723.69
294159
3.294.59

K
2710.62
2819.02
3.044.55
3.409.90

l
2.636,99

J
2.729.28

2.74247

2.838.46

2961.86

3.065.53

2824.80
2.937.81
3.17282

3.317.30

3.433.41

3.553.58

2.675,03
2782,02
3.004.61

2.768.66

2.865.56
2.980.17
3.218,61
3.604,83

M-

L

2.665,77
2.772,41
2.994.19
3.353,48

mmm
2.869.44
3.098.99
3.470.85

2.8SS.64
2.969,87
3207.45
3.592.33

0
2.955,59
3.073,82
3.319.71
3.718,06

TABELA6

MtoU
Nível 2
Nível 3

1.921.60
1.998.46

2158.34

.0.
2.444.83

1

_A
1.988,86

2058.47

2130,52

2.068.41

2140,80

2215.73

2233,88
2.501.95

2.312.07

2392,99

2476,74

2.589,52

2.680.15

2773.96

2205.09
2293,28

228227
2.37354
2.563.43
2871B5

2.36215

2.456,61
2.653,15
2.971.54

'254259
2746.01
3.075.54

2842,12

"L:
2.805.49
2.917.69
3.151.11
3.529.25

M
2.903,68
3.019.81,

N
3.005.31

3.110,50

3.261.40

3375.55

3.493.69

3.652.77

3,780.62

O

TABELA?
D

A
Nivell

2.00257

2.07266

Nível 3

2.082.67
2.249.28

2155.56
2.328,00

Nivci4

2519.19

2.eK)756

Nivel2

2.145.20
2.231.00
2.409.48
2.698.62

2.220.28
2.309.09

2493.81

2.793,07

E
2.297.99
2389.91

2J81.(^
2SP.83

H

2378,42

2.461.66

•2547.82

2.47356
2.671.43
2.992.01

2560.13

2.649.73
2861.70
3.205.12

2.764.93
3.096.73

K

L

M

2923.67
3.040.63
3.283,87
3.677.96

3.026,00]

2.965,85
3.084.48
3.331.26

3.069.65
3.19244
3.447.85
3.86159

3.147.05
3.398,81
3.806.69

N

3.131,91
3.257,20
3.517.77
3.939.92

O

3.241.53

3J71.20
3.640.89
4.077.82

TABELAS
B

Nivel 1

2.031.45

]SBvel2
Nível 3

2.281.73
2.555.54

2.10255

2.176.14
2.263.18

2.444.25
2.737,55

2.25230

2.342,39
2.529.80
2.833.36

B
2531.13
2.424.37
2618.34

2.93253

2412.72
2.509.22
2.709.98
3.035.17

M

H

G

2584,57
2687.94

2497.17
2597.04
2.804.83
3.141.40

2.903.00
3.251.35

44

3.365,15

2.879.39
3.109,77
3.48293

3.731,00

N

3.177.09

3-288.29

3.304,18

3.419,83
3.693.42
4.136,64

356852
3.996.75

PREFEITURA DE ft/IARÍLIA
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(VIGÊNCIA:01/01/2022)
TABEtA9

iímis

Nivdil
Klivdi3

:2.3:15.ii;

2JI&84
as .
:2J96;3Í

IM4;

2.5^3,15

2.683.91

zmso
2777,85

2.480.22

Z:mM
2.376.88
2.567.03

M

"m:

a

'W

B

wmM

3:(M9!J2

i;i09,42

3.114,851

■ ií;
3.22ãi,87^

O

3.M6,71

2M3M

2.448,25

2.533.94

2.460.07
2656.88

zmm

2:6ÍS;23

2.1VJS3

"mmÊ

2.g^li.79

274^87

2846^12

3.15Í.S4

3239,44
3.129.89;
'313^29 '3^.60

3.470,17

3.62115

3:747^;

2.975.70

3.07985

3.l87;.64

3.299,21

3.048.83
3.414,68

3.gZ4.lÉ
3.26p8

3.3S2J2

:29^j3

JilÉtM

3.657.89

•2.78E92:

3.918.<^

4.055.58

439251

I
2.840,95

2940.38

3.149.81

N
3.374.15

3.492.25

3.275.82

3.260.05
3390,47

3.537.87
3.962.45

3.661.70
4.101.14

lABEXAlO
B
223297
Nivd2

2243.76

2.32229

2.714.05

2508.07
2809:04

NivdS

6

2311.12

2403J7
"25951S
2907.36

2392.01

2.475.73

256238

Jdl;.

2.744.88

265206

3.058.01

2487,®

2374.76

2664.88

2758,15

2.686.70
3.009.12

2.780.73

2.878.06
3.223.45

2978.79

3.083.05

291460
3.190.96

3.336,27

3.453.04

3.573.90

3.302.64
3.698.99

2.928.91

3.031.42

3.13732

3.046.07

3.152.68
3.404.90
3.813.48

3.263.021
3324.07

3.114,44

2854.69

K
3.04ÍJ9
3.165.04
3.418,23

M

3.5Q9.14
3.789.86

3.92231
4.393.24

TABEXAll
D

A
Mvdl

NÍVCÍ2
Nivela
N!vel4

2302.10

238267
2477,98

2585.71

2896;0Q

2997.36

2.466,06

235237

2.641.70

2564.71
2.769.88
3.102.27

2654.47
2866.83
3.210.85

2.747,38
2367.17
3.323,23

2734.16
2843.54
3.071,02
3.439.54

J

a

F

2829.86
2943.06
3.178,51

3.289.76
3.684.52

3359.92

K

L

3.946.95

4.085.09

3.360.99
3.495.43
3.775.07
4.228.07

3.191,18
3.318,84
3.584,341
4.014,44

3.302,87
3.435,00
3.709,79
4.154.95

3.418.47
3.555.23
3.839,63
4.300.37

3.247.33
3.377,23

3,647.41

N

O

M
3.478.6Z

3.60037

3.617.77

samM

3.875.44

3.907.20
4.376.05

4.043.95
4.529.21

4.185,49
4.687.73

N
3.661,95
3.808,45
4.113.11

3.790.12
3,941.75

4.2S7.07

4,606,66

4.767,89

3.726,38

TABELA 12
D

B
Nivd 1
Nível 2

NiYd3

i«iy«i:4.

2341.47

2.435,13
2629.94
2945.53

2.423.42
2.520.36
2.721.99
3.048.62

'F^

2.508.24
2608,57
2.817.26
3.155.32

2.596.03
2699.87

2686,89
2.794.37

2.780,93
2892,17

2.915^861

3.017,92

3.i:

3.265.76

3.380.06

3,498.36

1

"il'
2979.00
3.098.17
3.346.02
3.747.53

2878.26

2.993j^
3.232.87
3.620.80

45

3.083.27
3.206.61
3463,13
3.878.69

3.538.12

3.679.66
3.974.02
4.450.88

O

PREFEITURÁ DE MARILIA
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TABELA 13
B
Mvdl
Pftrelt
Nivd4

2.551.92

2JÍá34

2.465.62

2;564vM

2.653.99

imsM
2.996.82

2.769^38

2.8í«.31
3.210,27

3.191.71

II
2641^
2.746.88
2.966.63
3.322.63

E

2.733.68

2.843.02
3.070.46
3.438.92

F

2.829.36
2.942.53

2J28.39
3.045.52

3.030.88

3.136.96

3.246.75

3.360.39

3.152.11

3462A3

3.494.80

3.559.28

3289.16
3.683,85

3A04.28
3.812.78

3,523,43
3.946.23

3.376.62
3.646.75

3.774.39

4.08435

4.227.30

3.62338
3.76833
4.069,68

3.750,09
3.900.12
4312.12

3,478.00
3.617.12
3.906,49
4.375.26

M
3.599.73
3.743,72
4.043.22
4.52839

N

3.725.72

3,874,75

3.856.12
4.010.37

4.184.73

4.331.20

4.686,88

4.850.92

TABELAM

Nivdl

A
:■
2.658.52

2.751.57

2.847.87

3.09036

2.961.79
"3.188.73
3.582,58

NivdZ
Nivela

2.986.05

I

"E

3.344.38

2.94735
3.065.45
3-310,69
3.707,97

3.050.71
3.172.74

3.426.56
:3,8a735:

3.157.48
3.283,79
3.546.49
3.972.07

3J8237
3317.68
3.799.09

3.267,99
3.398J2

3.670.62
4.111,09

4.254,98

3300.75

3.640,80
3.932.06
■4463J90

L
3.881.34

M

N
4.157.79

4.036,62

4.017.19
4.177.90

■4359.54;

4J12.12'

4,670iP

■5,(^37

.5330^

N
4.238,89

4.809,55

4.444.56
4.977.88

M
4.095.55
4.25934
4.600.12
5.152.11

3.898.95
4.054,91
4.379.29
4.904.82

4.035,41
4.196.83
4.532.57
5.076,49

4.176.65
4.343,72
4.691.21
5.254,17

4.717.57

4.324.13

u
4.303,31
4.475.47
4.833.49
5.413.51

TABELAIS
I

A

Ntvdi

Z710.36

Nível 2

2.818.77

Nivel3
Nivdí4

3.044,27
:3^;58

2.805.22
2.917.43
3.150.82
3.528.92

2.903.40
3.019.54
3.261.10
3.652.43

3.005.02
3.125.22
3.375.24
3.780.27

3.110.20
3.234.60
3.493.37
3.912.58

3319.06
3.347.81
3.615.64
4.049.52

3.331.73
3.464.98

3.742,19
4.19U5

3.448.34

WMM

3J863S
3.873.17
4337.94

3.711.77
4.008,73
4.489.77

J'
3.693.95
3.841.68
4.149,04
4.646.91

E
3.823.24
3.976.14
4.294.26

L
3.957.05
4.115.30

O

4.76U2

4.387.25
4.562.71
4.927,76

5.332.43

5.519.07

4.408.42

TABELA 16

Nivdl
Nivd2
Nivela

Nivel4

2.764.04
2.874.«)
3.104.57
3.477.12

B
2.860.78
2.975.21
3.213.23
3.598.82

D

2.960,91
3.079.34
3325,69
3.724,78

3.0&L54
3.187.12
3.442.09
3.855,15

E.
3.171.80
3.298,67
3.562.56

3.990.08

3.282.81

G
3.397.71

3.414,12

3.533.61

3.687,25
4.129.73

M

3.816,30

3.516,63
3.657,29
3.949,87

3.639.71
3.785,30
4.088,12

4.274,27

4.423,87

4.578,71

46

3.767.10
3.917.79

4.231,20
4.738.96

N
4.322.83
4.495.75
4.855.40

O

4.474,13

4.653jl0
5.025.34
5.628,40

PRiFEITURA DE MARÍLIA
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TABELAS DE VENCIMENTO

(VIGÊNCIA:01/01/2022)

Nvetl
Nivel2

NÍvéÍ3
Nivd4

3.271,82
3.402,69
3.674,91
4.115,90

3.38Í33
3.521,78
3.80333

4.259,96

c
3304,85
3.6tó,04
3336,65
4;i^,06

D

3.627,52

3.772,62
4.074,43
4.563,38

E

3.754,48
3.904,66
4.217,04
4.723,10

E-

3.885,89
4.041.32
4.364,64
4.888,41

.a;

G

4.021,90
4.182,77 ;
4.517,40 ::

5.059,50

4.ífâ.67
4.329,17
4.67541
5.23648

I
4.308,36 ■
4.480,69
4.839,15
5.419.86

J ■"
4.459,15

K
4.615,22
4.799,82

L

4.637.51
5.00842 ;

5.183,82

4.776,75
4.967,81
5.365,25 ■

5.60946

5.80549

6.009,10

la

4.943,94
5.141.68 ;
6.219,42

5.553,03

N
5.116,98
5.321,64
5.747,39
6,437,10

0
5.296,07
5.507,90
5.948,55
6.662,40

láBELAl»
A

Mvell
Nível 2
Níveis

4.575,86
4.758,89
5.139,60

Mvd4

5,756,35

Nível 1

A
4.758,90
4.949,26

Nível 2
Nivdl3
Nível 4

5445,20
5.986,62

B

4.736,02
4.925,45
5.319,49
5.957,82

B

4,925,46
5.122,48

5432,28
6.196,15

C

4.901,78
5.(»7,84

5405,67
6.166,34

C

5ímM
5,301,77
5.725,91

6.413,02

D

5.07344
5.276,26
5.698,37
6.382,16

D

5.276,27
5,487.33
5.926.32
6.637,48

£

5.250,91
5.460,93
5.897,81

6-60544

E

5.460,94
5.679,39

6.133,74
6.869,79

F

5.434,69

5.624,90

5,652,06
6.104,23
6.836,73

6417,88
7.076,02

:F

5.652.07
5.878,17
6.348,42
7.110,23

a

G

5.849,88

6.26644

6.539,01

6.767.88

7.323,68

7.580,01

:a;
6.054,64
6.295,85
6.8(K).58
7.616,66

G

5.849,89
6.08341

6.570,61
1359JB

47

I

6.025.53

5.821,77
6.054,63

I

6.26645
6417,24
i.m,m
7.883,24

J
6.236,42
6.485,87
7.004,76 i
7.845,31

J
6.485,88
6.74544 :

7.284,95 :
8.159,15

K

6.454.69
6.712,88
7.249,93
8.119.90

K

6.712,89
6.981,43
7.539,92
8.444,72

L

6.680,<i}
6.947,83
7403,68
8.404,10

L
6.947,84

7.225,78
7.803.82

8.740,29

M

N

6.914,42
7.191,00

7.156,42
7.442,69

7.76641
8.698,24

8.038,13
9.002,68

0

7.406.89
7.703,18
8.319,46
9.317,77

M
7.191,01
7.478,68

7.442.70

0
7703,19

7.740,43

8.011,35

8.07695
9.046,20

8.359,64
9462,82

8.652,23
9.690,52

N
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(VIGÊNCIA:01/01/2022)
T^BBa^A MAGimfeBáÁ
;0
20.24

B
Nivell

ia,26

18J?0

21,05
20.51

22.97'

21.23
23,77

21j97
24,60

22.74

25M

E

20.95
2í,f9
23.54
26.35

UM
22,55
24.36
27.27:

22.44
■23M
25,21
28M

M
UM
24.16

26p
29.21

táBíéla magistério 2

K

M
27.58
28.71
30.99
34.69

O

29.55
30.75

32.07"

33.19

35Í90l

37.16

6.993.37

6.789,53
7.332.71

6.756,88
7.027.16
7.589.35

8.212,62

8.500,06

24.88

25.75

25.89

26;80

27.74

27.00
30.23

27.95

28,93
3239

29.94

6.094,32
6.338,10
6.845.16
7.666.57

6.307,62

6.528,39

7.084.74

7.934,90

31.29

Ni

29,71

24.04
:^.oi

26.65

:28M

orsb-aula)

Nivéll
Nível 2
NÍTd3
Nivel4

TABELA MAGKTE RIO 3 rvendmmto)

Nivdl

4320.38

Nível 2
NvdS

4.493M
4.852.66

Nivd4

5.434M

4.471.59
4.650,46
5.Q22.50
5.625,20

4.628,10
4.813,23

5.198M
5.822,08

4.790,08
4.981,69
5.380,23

4.957.73
5.156,05
5.568,54

5.131M
5.336,51
5.763,44

6.025,85

6.236.75

6.455.04

5.310,84
5.523M
5.965,16
6.680,97

48

5.496,72
5.716,61
6.173,94
6.914,80

5.689.11

5.888M

5.916.69

6.123,77

6.390.03
7.156,82

6.613.68
7.407.31

7.273,11
7.854,98
8.797,56
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Administrador de Rede

NXÍSfERODl
CARGOS
2

Advogado do Município

m

Agente Ck)inumfárío de Saúde
Agente de Controle de Endemias
Agaite de Controle de Zoonoses(a ser extinto na vacância)

Agente de Fiscalização do PROCON-Maiília
Agente de Saúde(a ser extinto na vacância)
Agente de Vigilância Patrimonial

422

13S
23
3

M
3?3

Agente Operacional
Agente Operacional de Carpintaria e Marcenaria
Agente Operacional de Obras e Manutenção
Agente Operacional de Serralheria e Soldas
Almoxarife(a ser extinto na vacância)

550
30
66
8
1

26
1

Analista Contábil
Analista de Controle Tritoriió
Analista de Dados

6 ..

Analista e Programador de Sistanas
Arquiteto
Arquivista

10
ji
428

Assistraite Administrativo
Assistente de Farmacêutico

71

5

Assistente de Suporte em T.L

70

Assistente Social

Atendente de Enfermagem(a ser extírito: na vailncia)
Auditor-Autorizador/Fiscalizador

3:
4

Auxiliar de Desenvolvimento Escolar

450

Auxiliar de Impressor(a ser extinto na vacância)
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Topografm(a ser extinto na vacância)

700

Auxiliar em Saúde Bucal

40

3
2

Bibliotecário
Biomédico

5

Bombeiro Civil

8

5

Borracheiro

6

Cirurgião Dentista

53
m

Cuidador Social
Deseidiista

7

Diretor de E^la Mimicipal
Educador Social{a sq:extinto im vacância)

64
34

m
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istâdtó <Je Sã© Pauto

Eletridsta
SilEemieiro

17
m:

Sigenlieiro Agrônomo
Bigenheiro Ambiental

2

E^eoheiro Civil
Engenheiro de Segmmça do Tmbalho
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Florestal

16

Farmacêutico

45

Fiscal de Obras

26

Fiscal de Posturas
Fiscal de Rendas

41
20

Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Fotógrafo
Guarda-Vidas(a ser extinto na vaçincia)

2Í

1
6
4

í

21
2

. 1
3

Instrutor de Banda Marcial

Instrutor de Dança(a ser extinto na vacância)
Instrutor de Formação e Comunicação(a^extinto na vac&icia)
Instrutor de Treinameato em Elétrica(a ser extinto na woância)

l

1
2

Maesteo

64
'3: ■

Mecânico

10

Médico

180
%

Instrutor de Treinamento en Informática

Médico Especialista-área Angiologia
Médico Especialista-área Cardtología
Médico Especialista-área Cardiolí^a Pediáteica
Médico Especialista-área Clinica Médica
Médico Especialista-área Dermatologia
Médico Especialista-área Endocrinologia e Metabologia
Médico Especialista-área Gastroenterologia
Médico Especialista-área Geriatria
Médico Especialista-área Ginecologia e Obstetrícia
Médico Especialista-área Infectologia
Médico Especialista-área Mastologia
Médico Especialista- área Medicina de Emergência
Médico Especialista-área Medicina do Trabalho
Médico Especialista-área Neurologia
Médico Especialista-área Neurologia Pediátrica
Médico Especialista-área Oftalmologia
Médico Especialista-área Ortopedia
Médico Especialista-área Otorrinolarmgologia
Médico Especialista-&ea Pediatria

Médico Especialista-área Pneumologia
Médico Especialista-área Psiquiatria
Médico Especialista- área Psiquiatria da Infância e Adolescência

50

,

4
2

45L. .
2

2

2

3
24
2
2

30
3

3
2

2
6

3:
24

2
10
3
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Médico Especialista-área Reumatologia
Médico Especialista-área Urologia

2

Médico Veterinário

2
15

Mensageiro(a ser extinto na vacância)

2

3#

Meroideáro
Motorista
Motorista Socorrista
Nutricionista

SOT
78

13

Operador de Motolância

5

Orientador Social

20

Pesquisador em Paleontologia
Pintor de Veículos(a ser extinto na vacância)

1
1

Procurador Jurídico

14

Professor de Educação Especial da Educação Básica
Professor de Educação Física

49
62

Professor de EMBF

640

Professor de EMEI

990

Professor de Inglês da Educação Básica
Professor de LIBRAS da Bdu<»ção Básica
Psicólogo
Psicopedagogo
Supervisor de Saneamento
ISuf^rvisqrde Saúde
Técnico Agrícola
Técnico de Enfermagem
Técnico de Enfermagem do Trabalho
Técnico de Segurança do Trairalho
Técmco Desportivo(a ser extinto na vaí^eia)
Técnico em Agiimensura
TeiefúíHSfe
Teltófoniste Auxiliar da Regulação Màlica - TARM
Terapeuta Ocupadonal
Topógrafo(a ser extinto na vacância)

51

30
1

51
3
38
33
3

289

3
10

3

8
25
34
16
2
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ÃgèMe de VigLlâncía Paírimoniaí

1

Agente Operacional
Agente Operacional de Oteas e Manut^ção

7

I

Assistente Administrativo

l

Auxiliar de Serviços Gerais
Cirurgião Dentista

4

Merendeiro

l

Motorista

1

1
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(Anexo da Lei Complementar n° 11/1991)

ANEXO VII

ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VI - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AUXILIAR DE DIREÇÃO DE EMEI
I- assessorar a direção da unidade escolar no que tange as questões administrativas e
pedagógicas;

II- representar a unidade escolar na ausência ou impedimento do diretor, substituindo-o
legalmente quando determinado pelo Secretário;
III- auxiliar na elaboração, organização e cumprimento do horário escolar;
IV- auxiliar na montagem de classes e turmas da EMEI;

V- colaborar com a elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico da Unidade
Escolar;

VI - zelar pela conservação do prédio, equipamentos e materiais permanentes ou de constmo
destinados à escola pela Secretaria;

VII- colaborar na organização global da unidade levando ao conhecimento da direção da
escola qualquer ocorrência que possa prejudicar o trabalho na escola;
VIII- mediar o intercâmbio entre a escola, família e comumdade, visando à perfeita adaptação
da criança ao ambiente escolar;

IX- garantir a eficácia do Programa de alimentação Escolar;

X- participar e colaborar com o planejamento e organização do Horário de Estudo Coletivo HEC;
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XI- assessorar no adequado funcionamento da Associação de Pais e Mestres e dos órgãos
colegiados da escola constantes no Regimento Escolar;

Xll- promover a inclusão de alimos com necessidades educacionais especiais, orientando os
docentes sobre atendimento especializado;

Xlll- colaborar na implementação da Proposta Curricular do Sistema Municipal de Ensino;
XIV- cumprir a legislação vigente e os dispositivos do Regimento Escolar;
XV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis.
REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-

graduação em Educação (Mestrado ou Doutorado); e b) ter 3 (três) anos de experiência
docente na Educação Básica de forma contínua ou intermitente em cargos diversos de

Professor, podendo ser considerado para a totalização desse tempo o exercício na função de
docente em outros estabelecimentos de ensino público ou privado.

AUXILIAR DE DIREÇÃO DE EMEF
1- auxiliar a direção da unidade escolar no que tange ás questões administrativas e
pedagógicas;

11- representar a unidade escolar na ausência ou impedimento do diretor, substituindo-o
legalmente quando determinado pelo Secretário;

111- auxiliar na elaboração, organização e cumprimento do horário escolar;
rV- auxiliar na montagem de classes e turmas da EMEF;
V- colaborar com a elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar;

VI- participar e colaborar com o planejamento e organização do Horário de Estudo Coletivo HEC;
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VII- zelar pela conservação do prédio, equipamentos e materiais permanentes ou de consumo
destinados à escola pela Secretaria;

VIU- colaborar na organização global da umdade levando ao conhecimento da direção da
escola qualquer ocorrência que possa prejudicar o trabalho na escola;
IX- mediar o intercâmbio entre a escola, família e comumdade, visando à perfeita adaptação
da criança ao ambiente escolar;

X- assessorar no adequado funcionamento da Associação de Pais e Mestres e dos órgãos
colegiados da escola constantes no Regimento Escolar;

XI- promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, orientando os
docentes sobre atendimento especializado;

XII- garantir a eficácia do Programa de alimentação Escolar;

XIII - colaborar na implementação a Proposta Curricular do Sistema Mumcipal de Ensino;

XIV- promover a avaliação externa nos níveis: mumcipal, estadual e federal;
XV- cumprir a legislação vigente e os dispositivos do Regimento Escolar;

XVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis.
REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-

graduação em Educação (Mestrado ou Doutorado); e b) ter 3 (três) anos de experiência
docente na Educação Básica de forma contínua ou intermitente em cargos diversos de
Professor, podendo ser considerado para a totalização desse tempo o exercício na função de
docente em outros estabelecimentos de ensino público ou privado.

PROFESSOR COORDENADOR DE EMEI

I- acompanhar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem das turmas de Educação
Infantil, através de visitas às salas de aula;
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II- analisar os semanários (planos de aulas) elaborados pelos docentes, observando a
relevância social dos conteúdos;

III- assumir o trabalho de formação continuada dos professores, prestando orientações
pedagógicas dos docentes;

IV- organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e
aprendizagem;

V- participar de reuniões pedagógicas em mvel da Secretaria Municipal da Educação;
VI- participar da elaboração e da implementação do Projeto Político Pedagógico;
VII- divulgar práticas inovadoras promovendo a socialização de saberes pedagógicos;
VIII- orientar os docentes na organização da rotina semanal, sugerindo atividades
pedagógicas significativas;

IX- participar de cursos e encontros que promovam a formação continuada do responsável
pela coordenação pedagógica;

X- promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, orientando os
docentes sobre atendimento especializado;

XI - participar de atividades cívicas, culturais e educativas da Escola e comunidade;
XII- colaborar no processo de orientação educacional, comunicando aos pais sobre o
desenvolvimento dos educandos;

XIII- planejar uma rotina semanal de trabalho que contemple ações docentes, visando a
preservação de um vinculo pedagógico permanente;

XIV- promover a implementação da Proposta Curricular do Sistema Municipal de Ensino;
XV- assessorar no adequado funcionamento da Associação de Pais e Mestres e dos órgãos
colegiados da escola constantes no Regimento Escolar;
XVI- cumprir a legislação vigente e os dispositivos do Regimento Escolar;
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REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) Licenciatura Plena em Pedagogia ou pósgraduação em Educação (Mestrado ou Doutorado); e b) ter 3 (três) anos de experiência
docente na Educação Básica de forma contínua ou intermitente em cargos diversos de

Professor, podendo ser considerado para a totalização desse tempo o exercício na função de
docente em outros estabelecimentos de ensino público ou privado.

PROFESSOR COORDENADOR DE EMEF

I- coordenar e executar as ações pedagógicas na unidade escolar, seguindo as orientações
passadas pela Secretaria Municipal da Educação;

II- orientar os professores da unidade escolar no que tange a melhor metodologia a ser
aplicada em sala de aula;

III- assessorar a direção da escola na organização e realização de eventos escolares, cuidando
do aspecto pedagógico de cada evento;

IV- subsidiar a equipe escolar, colaborando com a elaboração e implementação do Projeto
Político Pedagógico da Unidade Escolar;

V- organizar e coordenar,juntamente com a direção da escola, o Horário de Estudo Coletivo HEC;

VI- articular a ligação entre a unidade escolar e a Secretaria Municipal da Educação, no que

diz respeito às questões pedagógicas, realização de eventos, cursos e encontros dentro de sua
área de atuação;

VII- colaborar na organização pedagógica da unidade levando ao conhecimento da direção da
escola qualquer ocorrência que possa prejudicar o trabalho na escola;
VIII- mediar intercâmbio entre a escola, família e comunidade, visando á perfeita adaptação
da criança ao ambiente escolar;

IX- assumir o trabalho de formação continuada dos professores, prestando orientações
pedagógicas dos docentes;
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X- promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, orientando os
docentes sobre atendimento especializado;

XI- promover a implementação da Proposta Curricular do Sistema Municipal de Ensino;
XII- promover a avaliação externa nos níveis: municipal, estadual e federal;
XIII- cumprir a legislação vigente e os dispositivos do Regimento Escolar;

REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) Licenciatura Plena em Pedagogia ou pósgraduação em Educação (Mestrado ou Doutorado); e b) ter 3 (três) anos de experiência
docente na Educação Básica de forma contínua ou intermitente em cargos diversos de

Professor, podendo ser considerado para a totalização desse tempo o exercício na função de
docente em outros estabelecimentos de ensino público ou privado.

PROFESSOR COORDENADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
I- coordenar o processo de inclusão de alunos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e habilidades ou superdotação;

II- participar da elaboração do Plano Anual de Atendimento Educacional Especializado a ser
implementado pelo CEMAEE;

III- planejar e executar ações, visando á formação dos profissionais que trabalham com
atendimento educacional especializado;

IV- trabalhar em sintonia com a equipe responsável pela Educação Especial, em nível de
Secretaria Municipal da Educação;

V- participar de encontros e cursos sobre Educação Inclusiva;

VI- visitar as unidades escolares para avaliar e acompanhar o processo de adequação
curricular para os alrmos com necessidades educacionais especiais;
VII- organizar e coordenar,juntamente com a direção da escola, o Horário de Estudo Coletivo
-HEC;
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VIII- assessorar as unidades escolares, quando necessário, nas avaliações externas;

IX- promover a Implementação da Proposta Curricular do Sistema Municipal de Ensino;
X- cumprir a legislação vigente e os dispositivos do Regimento Escolar;
XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis.
REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-

graduação em Educação (Mestrado ou Doutorado); e b) ter 3 (três) anos de experiência
docente na Educação Básica de forma contínua ou intermitente em cargos diversos de
Professor, podendo ser considerado para a totalização desse tempo o exercício na função de
docente em outros estabelecimentos de ensino público ou privado.

PROFESSOR COORDENADOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO
INTEGRAL

I- oferecer condições para que os alunos tenham acesso ao conhecimento historicamente
elaborado pela humanidade, qualificando o tempo escolar;

II- promover a construção de paradigmas que ofereçam, aos alunos, oportumdades
diversificadas de aprendizagem, superando o caráter parcial e limitado que as horas diárias
proporcionam;

III- valorizar os saberes populares como saberes legítimos a serem trabalhados no currículo
escolar;

IV- promover uma sintonia didática entre os docentes do Núcleo comiun e das Oficinas de
Enriquecimento Curricular;

V- coordenar o trabalho dos docentes nas Oficinas de Enriquecimento Curricular,

proporcionando, aos alunos, a sistematização dos conteúdos;
VI- conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e
aprendizagem, para orientar os professores;
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VII- acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados do
desempenho dos alunos;

VIII- auxiliar o professor na organização de sua rotina, subsidiando no planejamento das
atividades semanais;

IX- analisar os semanários elaborados pelos docentes, observando se estes seguem o

planejamento e orientações propostas pela secretaria e pela escola;

X- intervir oferecendo sugestões, caso perceba que o planejamento das atividades não está de
acordo com a proposta e orientações, sempre respeitando a individualidade de cada
profissional que elaborou este;

XI- observar a atuação do professor em sala de aula com a finalidade de recolher subsídios

para aprimorar o trabalho docente, com vistas ao avanço da aprendizagem dos alunos;
XII- organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de
aprendizagem;

XIII- assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos

professores para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática pedagógica,
estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento profissional;
XIV- planejar e coordenar as Horas de Estudo Coletivo, semanalmente;
XV- assegurar participação ativa de todos os professores garantindo a realização de um
trabalho produtivo e integrador;

XVI- divulgar práticas inovadoras promovendo a socialização de experiências pedagógicas
significativas;

XVII- estabelecer relações interpessoais saudáveis;
XVIII- estabelecer relação autoridade-liberdade juntos aos professores;

XIX- elaborar junto aos docentes e monitorar projetos de recuperação bimestral;
XX- acompanhar a execução do Projeto Político Pedagógico da escola;
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XXI- assessorar a direção da unidade escolar em relação à integração escola-comunidade;
XXII- colaborar na inclusão de alimos com necessidades educacionais especiais;

XXIII- priorizar ações em relação aos problemas diagnosticados;

XXIV- cumprir o cronograma de entrega de documentos da Secretaria Municipal da
Educação;

XXV- participar de encontros e cursos oferecidos pela Secretaria Municipal da Educação;

XXVI- repassar à direção da escola e aos professores as orientações recebidas em nível de
Secretaria Municipal da Educação;

XXVII- promover a Implementação da Proposta Curricular do Sistema Municipal de Ensino;
XXVIII- promover a avaliação externa nos níveis: municipal, estadual e federal;
XXIX- cumprir a legislação vigente e os dispositivos do Regimento Escolar;
XXX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis.

REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-

graduação em Educação (Mestrado ou Doutorado); e b) ter 3 (três) anos de experiência
docente na Educação Básica de forma contínua ou intermitente em cargos diversos de

Professor, podendo ser considerado para a totalização desse tempo o exercício na função de
docente em outros estabelecimentos de ensino público ou privado.

ASSISTENTE TÉCNICO DE ÁREA DE EMEI

I- coordenar, analisar e executar os projetos pedagógicos no seu âmbito especifico de atuação;

II- participar do processo de avaliação de rendimento escolar nas unidades escolares da Rede
Municipal de Ensino;
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III- colaborar na organização e execução de cursos, palestras e programas que fomentem a
formação em serviço dos professores da Rede Municipal de Ensino;
IV- partieipar de reuniões pedagógicas, sempre que convocados;
V- colaborar na realização de eventos escolares;

VI- auxiliar no planejamento, orientação e execução de eventos educacionais da Secretaria
Municipal da Educação;

VII- colaborar na organização global da Secretaria Municipal da Educação levando ao
conhecimento da chefia imediata qualquer ocorrência que possa prejudicar o andamento de
seu trabalho;

VIII- mediar o intercâmbio entre a escola. Secretaria Municipal da Educação e a sociedade,
visando à clareza dos objetivos e metas da educação;

IX- apresentar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas;
X- subsidiar o trabalho dos Professores Coordenadores nas Unidades Escolares, auxiliando

em programas específicos na elaboração do Horário de Estudo Coletivo HEC;
XI- participar da elaboração do Plano Anual do Atendimento Educacional Especializado;
XII- visitar, periodicamente, as escolas para prestar orientações aos docentes e professor
eoordenador;

XIII- promover a Implementação da Proposta Curricular do Sistema Municipal de Ensino;
XIV- coordenar a elaboração e implantação da proposta Curricular do Sistema Municipal de
Ensino;

XV - executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis.

REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) Licenciatura Plena em Pedagogia e b) ter 3
(três) anos de experiência docente na Educação Básica de forma contínua ou intermitente em
cargos diversos, podendo ser considerado para a totalização desse tempo o exercício na
função de docente em outros estabelecimentos de ensino público ou privado.

m.

PREFEITURA DE MARÍLIA
Estado de São Paulo

ASSISTENTE TÉCNICO DE ÁREA DE EMEF

I- coordenar, analisar e executar os projetos pedagógicos no seu âmbito especifico de atuação;

II- participar do processo de avaliação de rendimento escolar nas unidades escolares da Rede
Municipal de Ensino;

III- colaborar na organização e execução de cursos, palestras e programas que fomentem a
formação em serviço dos professores da Rede Municipal de Ensino;
IV- participar de reuniões pedagógicas sempre que convocados;
V- colaborar na realização de eventos escolares;

VI- auxiliar no planejamento, orientação e execução de eventos educacionais da Secretaria
Municipal da Educação;
VII- subsidiar o trabalho dos Professores Coordenadores nas Unidades Escolares, auxiliando

em programas específicos na elaboração do Horário de Estudo Coletivo HEC;
VIII- colaborar na elaboração global da Secretaria Municipal da Educação levando ao
conhecimento da chefia imediata qualquer ocorrência que possa prejudicar o andamento de
seu trabalho;

IX- mediar o intercâmbio entre a escola. Secretaria Municipal da Educação e a sociedade,
visando a clareza dos objetivos e metas da educação;

X- apresentar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas;
XI- visitar as unidades escolares para avaliar e acompanhar o atendimento dos alunos com
necessidades educacionais especiais;

XII- participar da elaboração do Plano Anual do Atendimento Educacional Especializado;
XIII- visitar, periodicamente, as escolas para prestar orientações aos docentes e professor
coordenador;
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XrV- coordenar a elaboração e implantação da proposta Curricular do Sistema Municipal de
Ensino;

XV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis.
REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) Licenciatura Plena em Pedagogia e b)ter 3

(três) anos de experiência docente na Educação Básica de forma contínua ou intermitente em

cargos diversos, podendo ser considerado para a totalização desse tempo o exercício na
função de docente em outros estabelecimentos de ensino público ou privado.

ASSISTENTE TÉCNICO DE ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

I- participar do processo de inclusão de alunos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e habilidades ou superdotação;

II- planejar e executar ações visando à formação dos profissionais que trabalham com o
atendimento educacional especializado;

III- trabalhar em sintonia com o Coordenador Pedagógico de Educação Especial, na
implementação das metas planejadas;

IV- participar de encontros e cursos sobre Educação Inclusiva;
V- visitar as unidades escolares para avaliar e acompanhar o atendimento dos alunos com
necessidades educacionais especiais;

VI- participar da elaboração do Plano Anual do Atendimento Educacional Especializado;
VII- coordenar a elaboração e implantação da proposta Curricular do Sistema Municipal de
Ensino;

VIII- cumprir a legislação vigente e os dispositivos do Regimento Escolar;

IX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis.
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REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) Licenciatura Plena em Pedagogia e b)ter 3
(três) anos de experiência docente na Educação Básica de forma contínua ou intermitente em
cargos diversos, podendo ser considerado para a totalização desse tempo o exercício na
função de docente em outros estabelecimentos de ensino público ou privado.

SUPERVISOR ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA
I- participar,junto com o Diretor de Gestão Escolar, dos processos de avaliação institucional;
II- acompanhar e avaliar a implementação de ações propostas no Projeto Político Pedagógico
das unidades escolares, através de visitas periódicas;

III- coordenar a aplicação e correção dos instrumentos de avaliação externa, zelando pela
veracidade e fidedignidade do processo;

IV- promover, com a equipe pedagógica, cursos e encontros para a formação continuada dos
profissionais da educação;

V- analisar o levantamento de dados educacionais e propor medidas para o encaminhamento
de soluções;

VI- orientar, de acordo com a legislação vigente, a expedição e elaboração de documentos
específicos da Educação Básica;

VII- comunicar ao Secretário qualquer fato que possa alterar ou prejudicar o andamento dos
trabalhos nas unidades escolares;

VIII- participar dos processos de autorização para o funcionamento das Escolas de Educação
Infantil privadas;

IX- apresentar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas;
X- analisar documentos de vida escolar, orientando as adequações necessárias quando se
tratar de alunos de outros sistemas de ensino;
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XI- orientar os gestores escolares quanto à aplicação das normas legais constantes no
Regimento Escolar e legislação de ensino municipal;
XII- visitar, periodicamente, as escolas para prestar orientações administrativas e pedagógicas
ao gestor escolar;

Xllí- participar da elaboração e acompanhamento da implantação da Proposta Curricular do
Sistema Municipal de Ensino;

XIV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis.

REQUISITOS PARA OCUPAR A FUNÇÃO: a) ser Diretor concursado da Rede Municipal
de Ensino de Marília com requisito de investidura de 5 (cinco) anos de prática docente.

DIRETOR DE EMEI(a ser extinta na vacância)

1- articular a função social da escola com as especificidades e as demandas da comunidade;
11- promover, articular e envolver a ação das pessoas no processo de gestão escolar,
propiciando intercâmbio entre família, escola e comunidade;

111- promover a construção coletiva do projeto político pedagógico da escola, articulado com a
prática pedagógica da Unidade Escolar;

lY- velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;

V- garantir o cumprimento do Regimento Escolar e do Calendário Escolar;

VI- garantir o adequado funcionamento da Associação de Pais e Mestres e dos órgãos
colegiados da escola constantes no Regimento Escolar;

üMi
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VII- promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na escola, apurando
os índices de freqüência e aproveitamento escolar, sugerindo medidas para sua melhoria;
VIU- construir e desenvolver os princípios de convivência democrática na escola;

IX- identificar e assumir suas responsabilidades na garantia dos direitos preconizados no
estatuto da Criança e do Adolescente;

X- gerenciar recursos financeiros da unidade escolar, desenvolvendo formas de captação de
recursos e utilização adequada dos instrumentos de prestação de contas;
XI- supervisionar e controlar o Programa de Alimentação Escolar;

XII- gerenciar o espaço físico, materiais de consumo e patrimônio da escola, relacionando o
uso dos recursos materiais com o projeto pedagógico da escola;

XIII- administrar os serviços de conservação, reparo, vigilância e limpeza da unidade escolar;

XIV- desenvolver a gestão dos servidores da escola, utilizando-se dos dispositivos legais
vigentes;

XV- garantir a legalidade, a regularidade e autenticidade da vida escolar dos alunos;
XVI- desenvolver a avaliação institucional da escola, elaborando, aplicando e organizando
instrumentos de coleta de informações;

XVll- garantir a implementação da Proposta Curricular do Sistema Mumcipal de Ensino;
XVlll- promover a inclusão de alimos com necessidades educacionais especiais;
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XIX- prestar serviços junto à Secretaria Municipal da Educação, sempre que solicitados pelo

Secretário Municipal da Educação, atendendo às necessidades e trabalho das unidades
escolares;

XX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis.

PREFEITURA DE MARIÜA
Estado de São Paulo

'Anexo da Lei Comvlementar n° 11/1991

ANEXO VIII

ATRIBUIÇÕES,COMPETÊNCIAS E REQUISITOS PARA PROVIMENTO DE
CARGOS EFETIVOS

ADMINISTRADOR DE REDE

I- dimensionar requisitos e füneionalidades da rede física e lógica de dados;
II- projetar instalações ou ampliações da rede de dados;

III- instalar, configurar e monitorar dispositivos de rede e sub-rede;
IV- instalar e configurar dispositivos gateway da rede local seguindo as orientações "Normas
de utilização da STI";

V- gerenciar e otimizar a utilização dos links de intemet;
VI- projetar, instalar e configurar firewall de segurança para toda a rede de dados e intemet
da administração;

VII-garantir a integridade e confidencialidade das informações sob seu gerenciamento e
verificar ocorrências de infrações de segurança;

VIII- manter em, perfeito funcionamento a rede local da Administração Municipal,
disponibilizando e otimizando os recursos computacionais disponíveis;

IX- programar janelas de manutenções periódicas na rede local, preferencialmente fora do
horário de expediente, evitando intermpção de serviços necessários para o funcionamento dos
setores da administração;

X- projetar, instalar e configurar serviços de dados e aplicações em servidores utilizando
sistemas operacionais apropriados como Linux e Windows Server;
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XI- controlar e monitorar a rede local, sub-redes, dispositivos de rede e recursos

computacionais relacionados direta ou indiretamente, gerenciamento o espaço em disco,
cópias de segurança, parametrização dos sistemas, atualização de versões dos sistemas
operacionais/aplicativos e aplicando correções e patches de segurança;
XII- realizar abertura, controle e fechamento de contas de usuários de rede, conforme normas

estabelecidas pela Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação;
XIII- propor a atualização dos recursos de software e hardware aos seus superiores;
XIV- divulgar informações de forma simples e clara sobre assuntos que afetem os usuários
locais, tais como mudança de serviços da rede, novas versões de software, entre outros;

XV- comunicar à Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação qualquer ocorrência de
segurança na rede local que possa afetar a rede local e Internet;

XVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior na área de Tecnologia da
Informação.

ADVOGADO DO MUNICÍPIO

I- despachar com o Prefeito Municipal, Secretários e autoridades, de acordo com a
competência sobre a matéria e pertinência do objeto;

II- assessorar o Prefeito Municipal, Secretários, autoridades e órgãos sob sua jurisdição, em

quaisquer assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas,
medidas e diretrizes;

III- desenvolver a advocacia preventiva tendente a evitar demandas judiciais e contribuir para
o aprimoramento institucional da administração pública, inclusive mediante a elaboração de
projetos de lei e de outros diplomas normativos;

iji.
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IV- exercer a função de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo e
Administração em geral;

V- assistir o Prefeito Municipal, Secretários e autoridades no controle interno da legalidade
dos atos administrativos;

VI- pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares e

recursos hierárquicos;
VII- fixar a interpretação da Constituição, das leis municipais e dos demais atos normativos, a
ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades sob sua jurisdição;

VIII- zelar pelo estrito cumprimento da legislação e pela constitucionalidade das normas,
oficiando o Prefeito Municipal e os Secretários Municipais, quando necessário;
IX- examinar, prévia e conclusivamente, textos de editais de licitação, contratos ou
instrumentos congêneres,

processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, não

vinculando o gestor na tomada de decisão;
X- opinar em todos os processos que impliquem alienação de bens do Município;
XI- elaborar contratos, convênios ou outro documento congênere;
XII- realizar, junto ao PROCON, audiências e reuniões administrativas, relatórios e

audiências no Poder Judiciário nas causas em que o órgão seja parte no processo ou atue
como assistente ou litisconsorte, inclusive, ações civis públicas, acompanhamento processual,
pesquisas de legislação, jurisprudência, orientação normativa ligados ao órgão e elaborar
Termos de Ajustamento de Conduta;

XIII- participar de estudos e projetos com o fim de promover segurança jurídica no âmbito de
sua esfera de atuação;

XIV- representar extrajudicialmente o Município;
XV- defender os interesses do Município no contencioso administrativo;
XVI- propor a realização de concurso público para ingresso na carreira;
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XVII- executar outras atribuições eorrelatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior cm Direito, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

I- identificar espaços sociais e desenvolver ações que facilitem a efetivação da integração
entre a equipe de saúde e a população adscrita à unidade de saúde, operacionalizando o
vínculo c a corrcsponsabilidadc cm saúde viabilizando a intcrsctorialidadc;
II- realizar visitas domiciliares, casa a casa, com periodicidade estabelecida no planejamento

da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da
situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos

e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares e para a busca de pessoas
com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de

importância para a saúde pública e conseqüente encaminhamento para a unidade de saúde de
referência;

III- utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico
demográfico e soeioeultural da comunidade;
IV- detalhar as visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos à suas

atribuições, para fim de controle e planejamento das ações de saúde;

V- registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; garantido o sigilo ético;
VI- trabalhar em área delimitada geograficamente com adscrição de indivíduos e família;
Vil- cobrir integralmente as demais microáreas vinculadas á unidade de saúde quando
estiverem descobertas;

PREFEITURA DE MARÍLIA
Estado de São Paulo

VIII- cadastrar todas as pessoas do território respeitando os sistemas de informações vigentes,
bem como mantê-los atualizado;

IX- mobilizar e estimular a comunidade à participação nas políticas públicas voltadas para as
áreas de saúde e socioeducacional;

X- realizar visitas domiciliares regalares e periódicas para acolhimento e acompanhamento:

a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério;
b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto;

c) da criança, verificando seu estado vacinai e a evolução de seu peso e de sua
altura;

d) do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua

participação em ações de educação em saúde, em conformidade com o previsto
na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente);

e) da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e de
prevenção de quedas e acidentes domésticos e motivando sua participação em
atividades físicas e coletivas;

f) da pessoa em sofrimento psíquico;

g) da pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras
drogas;

h) da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal;
i) dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação
para promover a saúde e prevenir doenças; da mulher e do homem,
desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças;
j) de situações de risco à família;
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k) de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de
promoção da saúde, de prevenção de doenças e de educação em saúde;
1) do estado vacinai da gestante, da pessoa idosa e da população de risco,
conforme sua vulnerabilidade e em consonância com o previsto no calendário
nacional de vacinação.

XI- acompanhar condicionalidades de programas sociais, em parceria com os Centros de
Referência de Assistência Social(CRAS);

XII- são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde compartilhadas com os
demais membros da equipe:

a) a participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e
demográfico;

b) a consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares;
c) a realização de ações que possibilitem o conhecimento, pela comunidade, de
informações obtidas em levantamentos sócio epidemiológicos realizados pela
equipe de saúde;

d) a participação na elaboração, na implementação, na avaliação e na

reprogramação permanente dos planos de ação para o enfrentamento de
determinantes do processo saúde-doença;

e) a orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e
ações desenvolvidas no âmbito da atenção básica em saúde;
f) o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde; e
g) o

estímulo

à

participação

da

população

no

planejamento,

no

acompanhamento e na avaliação de ações locais em saúde.
XIII- o Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Controle de Endemias realizarão
atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da Educação
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Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes
situações:

a) na orientação da comimidade quanto à adoção de medidas simples de
manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção
individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para a prevenção
de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos
causados por animais peçonhentos;

b) no planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de
vigilância em saúde, de forma articulada com as equipes das unidades de
saúde;

c) na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de
referência, de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no
curso de doenças ou tenham importância epidemiológica; e

d) na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de
doenças infecciosas e a outros agravos.

XIV- desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população
adscrita à Unidade de saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de

acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;
XY- informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados em

tempo hábil, orientado quanto ao preparo necessário para exames, quando necessários;
XVI- participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento
das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de
consultas e exames solicitados;

XVII- participar de mutirões e campanhas na área de promoção e prevenção à saúde;
XVIII- realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e
sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e
mapeamento da área de atuação da equipe;

IB*
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XIX- desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em

especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas
domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na Unidade de saúde, no
domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos
suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário;
XX- identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham
importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando
necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos;
XXI- orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e
medidas de prevenção individual e coletiva;
XXII- orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e
medidas de prevenção individual e coletiva;

XXIII- conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas

quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;

XXIV- estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da
saúde;

XXY- identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações c
programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros;
XXVI- identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encamiphar os usuários para a
unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável
pelo território;

XXVII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e residir na área

da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do concurso público.
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AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

I- desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao
controle de doenças e agravos à saúde;

II- executar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde em interação com os
agentes comunitários de saúde e a equipe de atenção básica;

III- divulgar informações para a comimidade sobre sinais e sintomas, riscos e agentes
transmissores de doenças, e medidas de prevenção individual e coletiva;

IV- participar de mutirões e campanhas na área de promoção e prevenção à saúde;

V- executar ações de campo para pesquisa entomológiea, malacológica, coleta de
reservatórios de doenças e manejo animal;

VI- realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de
estratégias de prevenção e controle de doenças;

VII- executar ações de prevenção e controle de doenças utilizando as medidas de controle

mecânico, químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de
vetores;

VIII- executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de
intervenção para prevenção e controle de doenças;

IX- participar das campanhas de prevenção e promoção da saúde coletiva;

X- registrar as informações referentes às atividades executadas de acordo com as normas do
SUS e sistemas vigentes;

XI- realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou

que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais;

XII- realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário
do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da
área de atuação da equipe;
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XIII- desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em
especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas
domiciliares regalares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e

outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário;

XIV- realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe
e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das

famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições
que necessitem de maior número de visitas domiciliares;

XY- identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham

importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando
necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos;
XVI- orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e
medidas de prevenção individual e coletiva;

XVII- identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a

unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável
pelo território;

XVIII- informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo
ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores;
XIX- conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas
quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
XX- cumprir todas as metas estabelecidas pelos programas de controle de endemias;

XXI- estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da
saúde;

XXII- identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações

intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e
programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros;
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XXIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES

I- visitar rotineiramente imóveis residenciais, comerciais, industriais, especiais e logradouros
públicos em ações de controle de vetores;

II- avaliar as irregularidades e fatores de risco nas atividades relacionadas ao item anterior;
III- atuar na solução de irregularidades em ações tais como fechamento de caixas d'água e
remoção de criadouros nos imóveis descritos no item I;

IV- divulgar os conceitos de promoção da saúde ditados pelos órgãos superiores, em ações
educativas;

V- realizar captura, pesquisa e coleta de insetos e outros animais de interesse em Saúde
Pública;

VI- preparar soluções padronizadas, abastecer pulverizadores e aplicar inseticidas em
estabelecimentos descritos no item I, de acordo com a necessidade;

VII- executar a manutenção do equipamento de trabalho;

VIII- colher amostras de material para exames laboratoriais, sob supervisão de profissional
habilitado;

IX- proceder, mediante ordens superiores, ao atendimento à demanda gerada nas áreas de
vigilância sanitária, ambiental e de controle de vetores;

X- auxiliar os ocupantes dos imóveis visitados na remoção dos móveis, roupas e animais, nas
ações de bloqueio químico;
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XI-

manter informada

a

Coordenadoria

sobre

o

trabalho

executado

e

eventuais

irregularidades;

XII- preencher relatórios e boletins de campo, mantendo corretamente registrados os dados
referentes ao trabalho executado;

XIII- manter disciplina na seção de trabalho;

XIV- colaborar nos eventos em que se fizerem necessários;

XV- participar de campanhas de vacinação executando as atividades necessárias, sob
supervisão de profissional habilitado, quando necessário;

XVI- realizar a limpeza dos canis e demais instalações relacionadas ao manejo e guarda dos
animais que se encontrarem sob custódia do Poder Público Municipal;

XVII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON - MARILIA
I- executar atividades de fiscalização, depois de credenciado pela conveniada Fundação

Procon de São Paulo, com o objetivo de cumprir as determinações da legislação relativa à

defesa do consumidor, sem prejuízo de outros órgãos, inclusive procurando executar trabalhos
com outras entidades voltadas para proteção e defesa do consumidor;

II- atender, prestar informações e orientar os consumidores e fornecedores com relação a
assuntos fiscalizatórios;

III- participar de trabalhos de educação, informação e orientação do consumidor, de
seguimentos da sociedade ou de entidades públicas e privadas;
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IV- proceder a levantamento de dados secundários necessários à instrução de expedientes e
procedimentos administrativos;

V- realizar coleta de campo para subsidiar estudos e pesquisas técnicas, tabulando dados
coletados;

VI- apresentar à chefia imediata sugestões para o aperfeiçoamento do trabalho;

Vil- participar dos cursos para credenciamento e de reciclagem na Fundação Procon de São
Paulo;

IX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e possuir

Carteira Nacional de Habilitação categoria A/B.

AGENTE DE SAÚDE

I- identificar espaços sociais e desenvolver ações que facilitem a efetivação da integração

entre a equipe de saúde e a população adscrita de saúde, operacionalizando o vínculo e a
corresponsabilidade em saúde, viabilizando ainda a intersetorialidade;
II- trabalhar em área delimitada geograficamente com adscrição de famílias - microárea;

III- cobrir integralmente as demais microáreas vinculadas à unidade de saúde quando estas
ficarem descobertas - casos de férias ou devido a qualquer outra intercorrência;

IV- estar em contato permanente com a população de sua microárea, visando à promoção da

saúde e a prevenção das doenças, considerando a realidade epidemiológica local e de acordo
com o planejamento da equipe;

V- acompanhar os usuários em tratamento e orientá-los quanto à importância e necessidade de
sua conclusão;
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VI- acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe;

VII- acolher os usuários que buscam os serviços de saúde, levando a demanda ao profissional
responsável quando a necessidade extrapolar a sua possibilidade de ação;

VIII- mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o
controle de vetores;

IX- reunir-se periodicamente com o seu superior imediato e gestores da unidade para planejar
ações conjuntas, trocar informações sobre suspeito de dengue, evolução dos índices de
infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, índices de pendências, criadouros
potenciais e medidas que estão sendo ou deverão ser adotadas para melhorar a situação;
X- orientar e acompanhar o morador na remoção, destruição ou vedação de objetos que
possam se transformar em criadouros potenciais;
XI- remover mecanicamente os ovos e larvas de mosquitos, caso seja necessário;

XII- encaminhar ao seu superior imediato os casos de verificação de criadouros de dificil
acesso;

XIII- tratar os criadouros, quando necessário, com o uso de larvicidas, sob orientação do seu
superior imediato;

XIV- encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de saúde para providências
necessárias;

XV- apoiar a equipe de saúde bucal no desenvolvimento de ações no controle de cárie
dentária, envolvendo a aplicação de fluoretos tópicos em âmbito escolar após devido
treinamento;

XVI- participar de todas as atividades desenvolvidas na unidade de saúde, inclusive
campanhas de saúde, grupos, reuniões de comunidade, reuniões de equipe, além de outras;
XVII- participar na resolução dos problemas através do trabalho em equipe, fortalecendo a
organização do processo de trabalho em saúde;
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XVIII- incentivar e mobilizar a comunidade para a formação de Conselho Local de Saúde;

XIX- adotar medidas seguras de trabalho conforme orientação do Serviço Municipal de Saúde
do Trabalhador;

XX- realizar busca ativa de faltosos aos diferentes programas;

XXI- realizar outras ações a serem definidas de acordo com as prioridades locais;
XXII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

AGENTE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

I- vigiar e proteger os próprios municipais, controlando a entrada e saída de pessoas, não
permitindo a entrada de pessoas não autorizadas;

II- fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências a evitar roubo,

incêndio e danificação do edifício, plantas, animais e materiais;
III- proceder a contenção e retirada de pessoas alteradas nos próprios municipais, acionando o
SAMU quando necessário;

IV- verificar se as portas e janelas estão bem fechadas, apagando luzes e chaves elétricas;
V- observar anormalidades verificadas e tomar as primeiras providências;
VI- acionar, imediatamente, as autoridades policiais na ocorrência de intercorrências
anormais, realizando o registro de ocorrências;

VII- comunicar, imediatamente, à autoridade competente da Secretaria, os fatos e
irregularidades ocorridas;

VIII- utilizar as ferramentas de trabalho fornecidas pela administração municipal;
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IX- executar outras atribuições correlatas, de eomplexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO:Ensino Fundamental Completo.

AGENTE OPERACIONAL

1- coletar o lixo domiciliar;

II- coletar lixo armazenado em lixeiras nas vias públicas / setores;

III- coletar detritos deixados pelos caminhões coletores de lixo;
IV- construir cercas, pontes e galerias pluviais;
V- abrir, limpar e conservar valas, ealhas, galerias pluviais e outros;
VI- abrir covas e executar tarefas similares junto ao cemitério;

Vil- executar os serviços de preparo da terra para o plantio, inclusive aplicação de adubos e
produtos químicos apropriados;
VIII- plantar folhagens, árvores e plantas ornamentais;

IX- limpar, conservar e irrigar os jardins;
X- realizar serviços de capinação em logradouros públicos;
XI- podar árvores;

XII- capinar terrenos,jardins, vias e logradouros públicos;
XIII- recolher galhos e entulhos;

XIV- exeeutar serviços de varrição das vias públieas, eomo ruas e calçadas, obedecendo
escalas;
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XV- auxiliar na limpeza, manutenção e organização do Terminal Rodoviário Urbano
(varrição, recolhimento de lixo e limpeza dos banheiros);

XVI- auxiliar na limpeza, manutenção e organização do Bosque Municipal (varrição,
recolhimento de lixo, limpeza dos banheiros e lago, tratamento de animais/aves entre outros);
XVII- executar os serviços de lavagem, limpeza, desinfecção, enxugamento e lubrificação de
veículos;

XVIII- manobrar veículos no local de lavagem;
XIX- realizar o controle de entrada, saída e condutores de veículos oficiais;

XX- zelar pela guarda, ordem, conservação, limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais peculiares do trabalho;
XXI- encabar ferramentas;

XXII- auxiliar na entrega de documentos entre os setores da Secretaria onde é lotado;
XXIII- auxiliar na organização, limpeza e entrega de materiais no almoxarifado;
XXIV- executar serviços de lavanderia;

XXV- operar equipamentos manuais e mecanizados relacionados a execução das atribuições
do cargo;

XXVI- efetuar a carga e descarga de materiais e insumos;
XXVII- efetuar buscas diárias, limpeza e organização nos pátios das Secretarias, eliminando
criadouros de transmissores de doenças infecto contagiosas e realizando pequenos reparos;
XXVIII- quebrar pedras e pavimentes;

XXIX- preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares em construções;
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XXX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o eargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO:Ensino Fundamental Completo.

AGENTE OPERACIONAL DE CARPINTARIA E MARCENARIA

I- operar máquinas, ferramentas e instrumentos a fim de fixar, cortar, plainar peças em
madeira;

II- utilizar instrumentos de medição a fim de verificar se os trabalhos estão de acordo com as
especificações pré-determinadas;

III- cortar, lixar, pintar, polir e envemizar móveis;
IV- beneficiar a madeira, cortando-a e lavrando-a em peças que serão utilizadas;
V- cortar, encaixar e entalhar peças e objeto
VI- executar serviços de madeiramento de prédios e outros;
VII- construir, encaixar e manter no local das obras, armações de madeira dos edifícios e das

obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias,
armações de telhado, andaimes e elementos afins;

VIII- instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como: janelas, portas,
escadas, rodapés, divisórias, forros e guamições, dentre outras;
IX- construir formas de madeira para concretagem;

X- reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente, peças desajustadas
ou deterioradas ou fixando partes soltas;
XI- aferir ferramentas de corte;

XII- confeccionar objetos de madeira;
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XIII- transportar, lixar e aplicar manualmente ou mediante equipamentos, produtos nas
superfícies dos móveis;

XIV- ter conhecimento de desenhos arquitetônicos, estruturais, sabendo interpretá-los para
uma boa execução e acabamento final;

XV- ter capacidade para quantificar, relacionar materiais necessários à execução de serviços
relacionados à área de atuação, extraindo essas quantidades de projetos;
XVI- executar trabalhos traçados de marcenaria;

XVII- lixar as peças já preparadas e montá-las para posterior acabamento;
XVIll- colocar ferragens como: dobradiças, puxadores e outras, nas peças e móveis montados,
fixando-as nos locais indicados para possibilitar o manuseio dos mesmos;
XIX- examinar os desenhos e esboços recebidos, analisando as especificações técnicas, para

determinar os materiais a serem utilizados na confecção ou reparação dos móveis e outras
peças de madeira;

XX- confeccionar e reparar móveis para todas as unidades municipais;
XXI- montar palanquetes e passarelas para realização de eventos e solenidades municipais;
XXII- montar e desmontar paredes em madeira nos diversos órgãos municipais;

XXIII- reformar DE móveis de escritório, tais como,tampos de mesas, cadeiras, etc.;
XXIV- proceder a instalação, manutenção e limpeza de calhas;

XXV- elaborar orçamentos de materiais com suas especificações para realização de projetos
de carpintaria e marcenaria;

XXVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.
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AGENTE OPERACIONAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO

I- executar trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto para
edificar próprios municipais;

II- executar serviços de alvenaria e revestimento, bem como acabamentos nobres;
III- assentar ladrilhos, cerâmicas, azulejos, tijolos e esquadrias, rebocos e pisos;
IV- rebocar massa fina e grossa e massa corrida;

V- assentar aparelhos sanitários e demais peças utilitárias omamentais;
VI- executar aberturas, marcar terrenos e supervisionar a abertura de alicerces;

VII- zelar pela conservação, guarda, limpeza dos materiais, equipamentos e instrumentos
peculiares ao trabalho;

VIII- limpar as superfícies, eseovando-as, lixando-as ou retirando a pintura velha ou das
partes danificadas com raspadeiras, solventes e jatos de ar, para eliminar resíduos;
IX- preparar as superfícies, emassando-as, lixando-as e retocando as falhas e emendas para
corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta;

X- preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes
e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e qualidade especificadas;
XI- pintar as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tintas ou produto
similar, utilizando pincéis, rolos ou pistola;

XII- executar serviços com acabamento nobre, tais como: massa corrida, pintura em
esquadrias metálicas, madeira e epóxi, e pintura com revólver;

XIII- elaborar orçamentos de materiais e suas especificações, necessários para a execução de
serviços de obras e pinturas;
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XIV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

AGENTE OPERACIONAL DE SERRALHERIA E SOLDAS

I- preparar o material a ser utilizado na confecção das estruturas, de acordo com as
especificações do projeto;

II- interpretar desenhos e medidas, efetuar cálculos e conferir os trabalhos com equipamentos
próprios, a fim de deixá-los dentro dos padrões necessários;

III- modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar
esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares, desenvolver produtos e soluções,
confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço,
ferro galvanizado, bronze, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco, executar ajustes, instalação
de peças e fazendo medições, auxiliando no recorte e modelação de chapas e barras;

IV- proceder a reparos em armários de ferro, fichários e nas respectivas fechaduras ou
cadeados;

V- executar cortes de tubos, alumínios e acabamentos de peças;

VI- executar corte dobra traçagem, solda, eletrodo, e acetileno;
VII- mudar ou remover chapeamento de fogões, incineradores, caldeiras e forjas;
VIII- ajustar fechaduras de segredo, fabricar caixas d'água de ferro;
IX- executar soldas e trabalhos de acabamento em obras e serralherias;

X- fazer serviços de soldagem, traçagem, corte com ferramentas manuais e equipamentos
mecânicos;
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XI- trabalhar com peças e artefatos de ferro perfilados e em chapas;
XII- fazer ajustagem, repuxar a frio e a quente;

XIII- executar passarelas, grades, pontes metálicas, vitrôs, gaiolas para animais do Bosque,
traves, mata-burros, etc.;

XIV- utilizar, durante o desempenho normal de suas funções, tesouras automáticas, manuais,
penteadeiras, dobradeiras, ferramentas de ferreiro e forja;

XY- soldar peças de metal e materiais diversos, utilizando chama de gás combustível, calor
produzido por arco elétrico ou outra fonte de calor;

XVI- unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como
eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma;
XVII- preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem
soldadas;

XVIII- verificar visualmente condições da peça, chanfrar peças, identificar posição de
soldagem, aplicar removedores para retirada de óleos e gravar, aquecer previamente a peça

com maçarico, escovar peças, goivar peças, dar acabamento à peça limando-a, esmerilhando-a
ou lixando-a;

XIX- identificar a fonte (máquina de solda); regular parâmetros de soldagem e corte de
acordo com lEIS; posicionar a bobina no alimentador; regular maçarico; selecionar eletrodo

de tungstênio; identificar o gás de acordo com o processo de soldagem; substituir acessórios
de soldagem e corte;
XX- controlar a velocidade de soldagem, soldar em uma ou mais posições (vertical,

horizontal, etc.), soldar um ou mais materiais, controlar temperatura de interpasse, eliminar o
sopro magnético, limpar ferramentas, trocar o arame no circuito alimentador ou pistola,

reparar a solda (esmerilhando, goivando, etc.), identificar soldas através do sinete, definir o

bico (pena) do maçarico, definir tipo de gás e regular manômetros;

*jfm

PREFEITURA DE MARILIA
Estado de São Paulo

XXI- selecionar os vergalhões, baseando-se nas especificações ou instruções recebidas, para
assegurar as características e bitolas exigidas pelo projeto;
XXII- cortar os vergalhões e os pedaços de arame, utilizando serra manual, tesoura manual,

turquesa ou máquina própria, para obter os diversos componentes de armação;
XXIII- curvar os vergalhões em uma banca adequada, empregando ferramentas manuais e
máquinas de curvar, a fim de dar aos mesmos as características exigidas para as armações;
XXIV- montar vergalhões, unindo-os com arame, luvas ou solda, para construir as armações;
XXV- colocar armações de ferro ou aço posicionando e fixando conforme instruções
recebidas;

XXVI- conferir toda a armação, para verificar se está de acordo com o projeto;
XXVII- confeccionar e reparar, trajar e colocar peças de ferro em veículos e máquinas em
geral;
XXVIII- montar armações de ferro;

XXIX- zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais
peculiares ao trabalho;

XXX- elaborar orçamentos de materiais e suas especificações, necessários para a execução de
serviços de serralheria e soldas;

XXXI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

ALMOXARIFE

1- receber para guarda e proteção os materiais adquiridos;
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II- efetuar a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais adquiridos no momento de
sua recepção (entrega);

III- entregar os materiais mediante requisições autorizadas;
IV- exercer atividade de controle de estoque, com controle e registro de entrada e saída do
material de qualquer natureza, estocagem e catalogação, provimento de guias de requisições,

coleta simples de preços, previsão das necessidades, avaliação de qualidade do material;
V- fiscalizar e controlar a arrumação e correto acondicionamento dos materiais em controle

específico, as modificações de entrada e saída de materiais, solicitando as reposições
necessárias;

VI- participar dos levantamentos físicos e anuais, coordenando e acompanhando as contagens
dos materiais estocados;

VII- efetuar ficha de controle de estoque e de localização com registro de código, quando não
houver sistema informatizado;

VIII- elaborar comunicação de irregularidades ao fornecedor, indicando os motivos da

devolução, quanto os aspectos qualitativo e quantitativo;

IX- elaborar Relatório Técnico de Inspeção, com o fim de definir, sob o aspecto qualitativo, o
aceite ou a recusa do material comprado do fornecedor;
X- prestar as informações necessárias à elaboração da proposta orçamentária;
XI- preparar e redigir relatórios periódicos e dados estatísticos;
XII- determinar e aprovar a previsão de estoque de material de consumo;

XIII- orientar e prestar informações sobre especificações e padronizações de materiais;
XIV- manter atualizado os registros necessários;
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XV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade c responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo c decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

ANALISTA CONTÁBIL

I- contabilizar a receita c a despesa nos aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial;

II- levantar, em épocas próprias, os Balanços Gerais da Prefeitura, segundo a lei vigente;

III- exercer a supervisão constante de todos os serviços de natureza contábil, em quaisquer
setores da Administração da Prefeitura;

IV- assinar, juntamente com o Secretário Municipal da Fazenda e o senhor Prefeito, os
Balancetes e Balanços da Prefeitura, quando designado;
V- realizar a análise dos Balancetes e Balanços Gerais da Prefeitura;

VI- realizar as conciliações das contas contábeis e bancárias;
VII- atender ao calendário de encaminhamento das informações contábeis ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo através do sistema AUDESP;

VIII- solicitar certidões negativas de débitos à órgãos públicos;

IX- atender as requisições de documentos e informações dos órgãos de controle interno e
externo;

X- analisar, classificar e efetuar o lançamento das guias de receitas encaminhadas pela
tesouraria;

XI- analisar os aspectos financeiros, contábeis e a execução orçamentária dos Fundos
Municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados, dando orientações aos
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executores afim de assegurar o cumprimento da legislação e as exigências do Tribunal de
Contas do Estado;

XII- elaborar as prestações de contas dos recursos Federais e Estaduais recebidos;
XIII- efetuar lançamento de inscrição, atualização e amortização da dívida de longo prazo e
precatórios;

XIV- efetuar conferência das contas extraorçamentárias e emissão dos empenhos
extraorçamentários;

XV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Ciências Contábeis,
com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

I- avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas
de governo e do Orçamento do Município;

II- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres do Município;

IV- controlar o endividamento municipal e elaborar a programação financeira do Tesouro
Municipal;

V- manter condições para que os munícipes sejam permanentemente informados sobre os
dados da execução orçamentária e financeira do Município;
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VI- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

Vil- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Ciências Contábeis,
Administração, Economia ou Direito.

ANALISTA DE DADOS

I- instalar, criar, configurar e modelar estruturas e rotinas de banco de dados;

II- especificar, criar e atualizar estrutura de tabelas, procedimentos, visões, funções e índices
dos bancos de dados;

III- controlar acesso, atribuições e privilégios dos usuários aos dados;
IV- administrar rotinas de backup de banco de dados, extração, manipulação e conversão de
dados;

V- elaborar, coordenar e orientar atividades de correção e manutenção dos bancos de dados;
VI- realizar treinamento dos usuários;

Vil- realizar treinamento de pessoal responsável pela coleta de dados;

VIII- monitorar a disponibilidade dos servidores e serviços do Sistema de Gerenciamento de
Banco de Dados(SGBD)e elaborar relatórios de erros, desempenho e de pró-atividade;
IX- criar scripts de automação e de monitoração dos servidores, administrando a utilização de
recursos dos servidores;

X- analisar e buscar correções para as falhas, erros e alertas;
XI- elaborar manuais com conceitos de dados e indicadores utilizados em cada área;
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XII- efetuar análises qualitativas/quantitativas de dados/informação, segundo as definições
estabelecidas, detectando necessidades de treinamento ou reciclagem dos funcionários na área
de coleta de dados;

XIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo c decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior na área de Tecnologia da
Informação.

ANALISTA E PROGRAMADOR DE SISTEMAS

I- dimensionar requisitos e fimcionalidades de sistemas;

II- fazer levantamento de dados jyinto aos usuários, prevendo taxa de crescimento do sistema;
III- estabelecer padrões técnicos e utilizar metodologias de desenvolvimento de sistemas;
IV- coordenar projetos;
V- definir alternativas físicas de implantação;
VI- especificar a arquitetura do sistema;

VII- especificar, criar e atualizar estrutura de banco de dados;
VIII- especificar, desenvolver e atualizar programas e interface gráfica de sistemas;
IX- codificar, compilar e testar programas em linguagem dc programação;

X- definir c aprovar infracstrutura dc hardware, software e rede necessários;
XI- executar conversões de definições de programas e ditar instruções para operações em
computadores;

XII- definir critérios ergonômicos de navegação em sistemas e aplicações;
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XIII- prover sistemas de rotinas de segurança;

XIV- implantar e treinar sistemas e prestar suporte técnico aos usuários;
XV- elaborar e atualizar documentação técnica de programas e sistemas;
XVI- elaborar e atualizar manuais de usuários;

XVII- pesquisar tecnologias em informática e oferecer soluções para ambientes
informatizados;

XVIII- prestar suporte técnico dos programas e sistemas;
XIX- utilizar metodologias de desenvolvimento de sistemas;

XX- converter sistemas e aplicações para outras linguagens e plataformas;
XXI- monitorar desempenho e performance de sistemas e aplicações;

XXII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior na área de Tecnologia da
Informação.

ARQUITETO

I- desempenhar atividades referente a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos,
arquitetura paisagística e de interiores, bem como planejamento fisieo, local, urbano e
regional;

II- atuar na reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de
edificações;

III- realizar coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;
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IV- elaborar e interpretar levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos
de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, fotointerpretação, leitura, interpretação e
análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;
V- atuar na concepção e execução de projetos, projetos de ambientes, projetos para espaços
extemos e estruturas, com utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento
sustentável;

VI- considerar o conforto ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições

climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção
dos espaços;

VII- opinar sobre tecnologia e resistência de materiais, elementos e produtos de construção,
patologias e recuperações;

VIII- atuar no desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e
controle de qualidade;
IX- realizar estudo de viabilidade técnica e ambiental;

X- produzir e divulgar técnica especializada;
XI- dar assistência técnica, assessoria e consultoria;

XII- emitir laudos e pareceres técnicos;
XIII- elaborar orçamentos;
XIV- elaborar desenho técnico;

XV- supervisar, coordenar e dirigir obra, instalação e serviço técnico;
XVI- conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;

XVII- realizar vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, auditoria e arbitragem;
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XVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Arquitetura e

Urbanismo, com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

ARQUIVISTA

I- realizar planejamento, organização e direção de serviços de arquivo;

II- realizar planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e
informativo;

III- realizar planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das espécies

documentais e participação no planejamento de novos documentos e controle de multicópias;
IV- realizar planejamento, organização e direção de serviços ou centro de documentação e
informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos;

V- realizar planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem e digitalização
aplicada aos arquivos;

VI- atuar na orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos;
VII- atuar na orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos;
VIII- atuar na orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de preservação;
IX- promover medidas necessárias à conservação de documentos;

X- elaborar pareceres e trabalhos sobre assuntos arquivísticos;
XI- assessorar trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa;
XII- desenvolver estudos sobre documentos culturalmente importantes;
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XIII- realizar o recebimento, registro e distribuição dos documentos, bem como controle de
sua movimentação;

XIV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Arquivologia, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

I- executar serviços administrativos de natureza rotineira;

II- executar o expediente normal da unidade, efetuando registro, abertura, recebimento
distribuição de processos e docmnentos para facilitar o controle e a tramitação;

III- prestar auxílio ao departamento financeiro/administrativo no controle de recebimentos e
contas a pagar;

IV- manter organizado arquivo de documentos da unidade, segundo os padrões estabelecidos;

V- prestar atendimento ao público e servidores de outras unidades, de forma eficaz,
fornecendo informações pertinentes à unidade de serviço;
VI- estabelecer contatos com outras unidades, buscando informações necessárias à execução
dos serviços;

VII- elaborar os pedidos de materiais e serviços de interesse da unidade de serviço;
VIII- controlar o estoque de materiais e os bens patrimoniais pertencentes à unidade de
serviço;

IX- expedir certidões, declarações e atestados cujos assuntos sejam afetos ao setor;
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X- efetuar lançamentos de justificativas de faltas e demais ocorrências no controle de
freqüência dos servidores da imidade de serviço, bem como conferir relatórios de ponto
mensal dos mesmos;

XI- manter-se atualizado quanto aos programas de informática utilizados nos setores
administrativos;

XII- assessorar a chefia no planejamento e controle de: compensação do banco de horas,
escala de férias, falta abonada, horas extras e licença prêmio;

XIII- manter-se atualizado quanto à legislação, bem como às publicações do diário oficial do
Município;

XIV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

ASSISTENTE DE FARMACÊUTICO

I- auxiliar o farmacêutico no serviço de recebimento, armazenagem, distribuição e transporte
de medicamentos e insumos que requeiram condições especiais de conservação, em
conformidade com a legislação vigente;

II- auxiliar o farmacêutico nas atividades administrativas e na dispensação de medicamentos e
insumos;

III- auxiliar o farmacêutico nas atividades de manipulação de fórmulas magistrais, no que diz

respeito ao recebimento e armazenagem das matérias-primas/embalagens; produção dos
medicamentos/produtos para saúde; distribuição e dispensação de medicamentos/produtos
para saúde; organização e limpeza das dependências da farmácia de manipulação, objetivando
a qualidade do serviço prestado;
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IV- auxiliar o farmacêutico, quando necessário, nas atividades de operacionalização
financeira e contábil do serviço;
V- reportar-se ao farmacêutico quanto às suas atividades diárias;
VI- atender ao públieo;

VII- cumprir com as instruções emitidas pelo farmacêutico;
VIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

ASSISTENTE DE SUPORTE EM TI

I- analisar, detectar e diagnosticar problemas em geral referente a questões de hardware e
software, buscando solução para os mesmos ou solicitando apoio superior;

II- prestar suporte técnico aos usuários de computadores, no tocante ao uso de software
básico, aplicativos, serviços de informática e de redes em geral, mediante atendimento
telefônico, in loco e sistêmico (chamados);

III- instalar, configurar e dar manutenção em redes em geral, sistemas operacionais bem como
softwares aplicativos em uso pela Prefeitura;

rV- detectar e identificar problemas com os equipamentos de informática, testando-os,
pesquisando, estudando soluções e simulando alterações a fim de assegurar a normalidade dos
trabalhos em todas as áreas da Prefeitura;

V- confeccionar cabos extensões e outros condutores, devidamente apropriado para as
funções, com base de funcionalidade, criando meios facilitadores de utilização do
equipamento;
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VI- preparar relatórios técnicos das atividades realizadas objetivando a geração de
documentação e histórico das ocorrências atendidas;
Vil- realizar tarefas administrativas e rotineiras com o objetivo de atender as necessidades
específicas das diversas áreas de informática;

Vlll- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Curso Básico
na área de Tecnologia da Informação.

ASSISTENTE SOCIAL

I- elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais jimto a órgãos da administração
pública, direta ou indireta, entidades e organizações populares;
II- elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito
de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil;

III- encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
IV- 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;

V- planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
VI- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade
social e para subsidiar ações profissionais;

Vil- prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta e
outras entidades, com relação às matérias relacionadas elaboração, coordenação, execução e
avaliação de planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social;
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VIII- prestar assessoria e apoio aos movimentos soeiais em matéria relacionada às políticas
sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;

IX- realizar estudos socioeconômieos com os usuários para fins de benefícios e serviços
sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, e outras entidades;
X- coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos,
programas e projetos na área de Serviço Social;

XI- planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social;
XII- realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a
matéria de Serviço Social;

XIII- fornecer treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social;
XIV- dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço
Social;

XV- coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de
Serviço Social;

XVI- dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas;

XVII- efetivar por meio de ações do Serviço Social o acesso dos usuários as Políticas
Públicas, potencializando a ampliação dos direitos sociais;
XVIII- promover através de ações o bem-estar físico, mental e social dos usuários, tendo
como foco os princípios da Lei n° 8080/1990 que regulamentam as ações e serviços de saúde;

XIX- articular ações profissionais nas dimensões; assisteneial, equipe, socioeducativa,
mobilização, participação e controle social, investigação, planejamento e gestão, assessoria,
-CÍ/-i
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XX- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas
de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
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último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXI- exercer atividades no Disque 100 e Disque 180 da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos em atendimento de denúncias de violações de Direitos Humanos, avaliando a

procedência das denúncias, elaboração de relatório e encaminhamento ao órgão responsável;

XXII- fazer o acompanhamento das vítimas e agressores de violação de Direitos Humanos
atendidas através do Disque 100 e Disque 180;

XXIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Serviço Social, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

ATENDENTE DE ENFERMAGEM

I- executar atividades elementares de enfermagem, conforme a legislação vigente;
II- realizar acolhimento aos usuários nas necessidades de saúde;

III- realizar atividades relacionadas a higiene e conforto do usuário como: anotar, identificar e
encaminhar roupas e pertences dos usuários, preparar divãs, maças, mesas de exames e
cadeiras de rodas desocupadas;
IV- executar atividades relacionadas com a organização do ambiente, tais como: organizar e

manter limpo o ambiente de trabalho; colaborar com a equipe na limpeza e ordem dos
consultórios e unidade de saúde; buscar, receber, conferir, distribuir ou guardar o material
proveniente do almoxarifado, farmácia e central de material; zelar pela conservação da
unidade, comunicando ao enfermeiro os problemas existentes e zelar pela ordem, reposição,

conservação do material, equipamentos e das dependências da unidade de saúde;
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V- orientar a coleta de urina, fezes e catarro em recipientes adequados, seguindo a rotina
estabelecida;

VI- efetuar a chamada do paciente e posicionamento adequado do mesmo, seguindo
instruções recebidas, para auxiliar a enfermeira, médico ou cirurgião dentista, na realização de
exames ou tratamento;

VII- executar atividade de apoio, tais como lavagem e preparo do material para esterilização;
VIII- auxiliar na rotina administrativa do serviço;

IX- utilizar medidas de biossegurança no desenvolvimento das ações de saúde;

X- participar das atividades de educação em saúde, conforme planejamento da equipe;
XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

AUDITOR-AUTORIZADOR/FISCALIZADOR

I- realizar auditoria analítica e operacional in loco de procedimentos em unidades hospitalares

e ambulatoriais no âmbito do Sistema Único de Saúde;
II- analisar fichas clínicas, prontuários, exames e demais documentos de pacientes, para

avaliar o procedimento executado, conforme normas vigentes do Sistema Único de Saúde;
III- encaminhar aos setores competentes, relatórios de auditoria realizada, indicando a

conclusão e recomendando as providências que se fizerem necessárias, inclusive a glosa de
pagamentos quando detectada não conformidade;

IV- solicitar ao médico assistente esclarecimentos necessários ao desempenho de suas
atividades;
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V- recomendar descredenciamento de profissionais e serviços que cometerem atos ilícitos ou
atenderem mal o usuário do Sistema único de Saúde;

VI- atender, sob pena de responsabilização, as requisições nos prazos preestabelecidos pelo
Poder Judiciário, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Constas da União,
Sistema Estadual de Auditoria e Sistema Nacional de Auditoria;

VII- autorizar e auditar serviços e ações de saúde, não sendo permitida a realização
concomitante destas atribuições no âmbito de um mesmo serviço e ação de saúde;
VIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com
inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

I- realizar e zelar pela limpeza / higienização geral da Unidade Escolar;
II- verificar diariamente as condições gerais de saúde dos alunos, levando ao conheeimento da

direção da Escola qualquer alteração ou observação que julgar pertinente;
III- prestar os primeiros socorros em caso de acidente ocorrido dentro da Unidade Escolar,

bem como atender as crianças que exigirem cuidados especiais de saúde;
IV- acompanhar os alunos com deficiência na locomoção pelas dependências da Unidade
Escolar, inclusive aos sanitários, auxiliando-os no que for necessário;
V- acompanhar, sempre que necessário, os alunos à Unidade Básica da Saúde ou até suas
residências;

VI- cuidar da higienização diária dos alunos, de acordo com a especificidade do atendimento

oferecido pela Unidade Escolar: banho, troca de fraldas, eseovação de dentes, vestir, ealçar.
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etc., contribuindo para a gradativa autonomia do alxmo com relação às atividades de vida
diária;

VII- auxiliar os docentes nas atividades escolares implementadas;

YIII- colaborar com os professores nas refeições, repouso, recreação, intervalo para recreio,
passeios e visitas externas à Unidade Escolar;

IX- colaborar no encaminhamento dos alimos que utilizam o transporte escolar;
X- executar serviços de lavanderia;

XI- monitorar as crianças no interior dos veículos escolares da frota municipal, quando
necessário;

XII- prezar pelo zelo e conservação do patrimônio público nas Unidades Escolares;

XIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Curso de
Primeiros Socorros Nível 1.

AUXILIAR DE IMPRESSOR

I- executar serviços de impressão e cópias xerográficas;
II- retirar ordem de produção com o chefe do setor para iniciar as atividades;

III- cuidar da limpeza,e conservação dos equipamentos, antes e após as impressões;

IV- iniciar a preparação da máquina, verificando se a faca da frente está chapando;
V- reabastecer a máquina com tintas, bobina mãe, tubete e cola, carregar os pallets com o
material impresso e realizar a preparação da matéria prima para impressão;
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VI- preparar a cola, observando as dosagens pré-estabelecidas de cola concentrada, solvente e
verniz;

Vil- interpretar as especificações do projeto e a adequação do resultado final;
VIII- conferir a disponibilidade dos diferentes tipos de papel e materiais utilizados nos
processos de impressão;

IX- proceder a impressão, encadernação e plastificação;
X- realizar conferência de qualidade das impressões e dos produtos;
XI- confeccionar matrizes;

XII- cortar papel, blocagem e acabamento dos impressos;

XIII- observar a qualidade da fita, visando não quebrar por estar ressecada;
XIV- retirar a bobina completa, acionando o trava-braço do bobinador;
XV- identificar as bobinas com etiqueta padrão;

XVI- realizar anotações informações sobre o processo concluído, quantidade produzida,
características do material, perdas e ocorrências;
XVII- informar qualquer anormalidade o encarregado do setor;

XVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de prõmoção,
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO:Ensino Médio Completo.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

1- executar a limpeza interna e externa do prédio onde exerce suas funções;

PREFEITURA DE MARILIA
Estado de São Paulo

II- efetuar verificação e conservação do local de trabalho, mantendo-o limpo durante todo o
expediente;

III- proceder à entrega e distribuição de documentos, correspondências e pequenos volumes,
zelando pela sua guarda e mantendo sigilo sobre o conteúdo dos mesmos;
IV- fazer depósitos bancários e serviços externos de malote;
V- realizar tarefas auxiliares de portaria;

VI- preparar e servir café;
VII- realizar tarefas auxiliares de arquivo;

VIII- atender telefones e anotar recados quando necessário;
IX- atender e encaminhar p público aòs setores competentes;

X- prestar informações sobre localização de repartições;

XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada pará fins de promoção,
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO:Ensino Fundamental Completo.

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

I- auxiliar na execução dé levantamentos topográficos em geral;
II- auxiliar nos serviços de locações, nivelamentos de precisão e cálculos;

III- auxiliar na execução de manejo dè níveis, balizas e outros instrumentos de medição;
IV- auxiliar no levantamento da rede de distribuição de água, esgoto,luz e outros;

V- efetuar a colocação de estacas e as medições de distâncias à trena;
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VI- realizar levantamento de dados no campo;

Vil- transportar o material de trabalho, zelando pela sua guarda e conservação;

Vlll- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO:Ensino Médio Completo.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

1- orientar os pacientes sobre higiene bucal;
11- marcar consultas;

111- preencher sistema de informações;
IV- manter em ordem o arquivo;

V- revelar e montar radiografias intraorais;

VI- preparar o paciente para o atendimento;
Vil- auxiliar no atendimento ao paciente;

VIII- instrumentar o cirurgião dentista junto à cadeira operatória;

IX- promover isolamento do campo operatório;
X- manipular materiais de usO odontológico;
XI- selecionar moldeiras;

Xll- confeccionar modelos em gesso;

Xlll- aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental;
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XIV- proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico;
XV- realizar lavagem, desinfecção e esterilização do instrumental e do consultório;
XVI- realizar acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;

XVII- aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte
de produtos e resíduos odontológicos;

XVIII- executar atividades educativas em grupo, de acordo as necessidades locais;
XIX- executar ações coletivas de escovação bucal;

XX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
RROUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

BIBLIOTECÁRIO

I- realizar estudo teórico e prático de organização, administração e utilização do acervo
bibliográfico, documentos gráficos e audiovisuais;

II- planejar, dirigir, coordenar e controlar todas as atividades da Biblioteca Pública;
III- orientar, verificar e controlar as tarefas executadas por auxiliares no preparo do material

bibliográfico entrado na Biblioteca, no empréstimo domiciliar de livros e no atendimento de
consulta pública;

IV- estabelecer normas para o desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com os métodos
próprios à Biblioteca;
V- solucionar os casos aos quais não se aplicam medidas rotineiras;

VI- elaborar planos de organização ou reorganização de serviço, e determinar medidas para
sua realização;
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VII- fazer seleção de livros a serem adquiridos, considerando as características da Biblioteca,
pedidos e sugestões dos leitores;

VIII- supervisionar e executar classificação e catalogação de obras bibliográficas, bem como
organização dos fichários e execução das atividades ligadas à Biblioteca;
IX- elaborar quadros demonstrativos e relatórios das atividades da Biblioteca;

X- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Biblioteconomia,

com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

BIOMEDICO

I- supervisionar programas de coletas para análises;

II- interpretar e diagnosticar a partir de laudos de análises as possíveis origens dos problemas
e propor correções;

III- proceder à análise de armadilhas entomológicas;

IV- realizar análises microscópicas, emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos e assumir
responsabilidade técnica em laboratório de Saúde Pública;
V-adotar medidas de Biossegurança;

, .

VI- prestar assessoria, cònsultoria técnico-científica e pareceres técnicos na área de
habilitação;

VII- desempenhar trabalhos de educação em saúde direcionados aos diversos perfis da
população;
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VIII- avaliar indicadores de qualidade do serviço de saúde no qual participa e propor ações de
melhoria;

IX- participar da formação de recursos humanos da área da saúde, recebendo alunos em
campo de estágio, de acordo com convênios firmados pela administração municipal;
X- fazer vigilância, prevenção e controle de zoonoses, em saúde, visando a saúde coletiva;
XI- fazer cumprir a legislação sanitária e ambiental vigentes;

XII- promover a orientação, inspeção e fiscalização sanitária e da saúde ambiental
objetivando a saúde pública;

XIII- promover a saúde coletiva através da atuação conjunta com os demais profissionais da
saúde;

XIV- promover e participar de campanhas educativas de prevenção de doenças e vacinação
previstas em programas oficiais;

XV- contribuir para a tomada de decisões e fixação de diretrizes das políticas de saúde do
Município;

XVI- propor, elaborar, executar e avaliar planos, planejamento e projetos na área de vigilância
em saúde;

XVII- integrar equipes multiprofissionais de vigilância em saúde, contribuindo na sua área de
competência;

XVIIh desenvolver pesquisas e auxílio a programas governamentais de saneamento para
erradicação de doenças e educação sanitária;

XIX- avaliar Plano de Gerenciamento de Resíduos adequado à realidade local e de acordo
com as legislações vigentes;

XX- realizar atividades gerenciais na Atenção Básica em Saúde;

XXI- aplicar conhecimentos (médicos ou não) com o objetivo de organizar sistemas e
serviços de saúde, atuar em fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-doença
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controlando a incidência de doenças nas populações através de ações de vigilância e
intervenções governamentais;

XXII- quando solicitado pela chefia imediata, coletar/acondicionar/enviar adequadamente as
amostras ou produtos de interesse a saúde conforme as necessidades de análises, bem como
avaliar os resultados laboratoriais;

XXIII- realizar investigação de casos suspeitos de intoxicação sob a responsabilidade da área
de atuação da vigilância sanitária;

XXIV- emitir parecer técnico quando solicitado pela a chefia imediata;

XXV- participar de reuniões técnicas e administrativas em mvel local, estadual e federal
quando solicitados/convocados;

XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XXVII- participar dos Programas de Aprimoramento e Educação Continuada propostos pela
Secretária Municipal da Saúde;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Biomedicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

BOMBEIRO CIVIL

I- atuar na proteção da vida;
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II- realizar os procedimentos de primeiros socorros em cidadãos ou servidores, para os quais
tenha sido treinado, em casos de infarto, parada respiratória e outros, podendo fazer uso de
desfibrilador e administração de oxigênio;

III- exercer a prevenção e combate a incêndio nos prédios públicos municipais ou em outro
local designado pela chefia imediata;

IV- conhecer previamente os pontos críticos dos prédios públicos municipais em que atuar;

V- conhecer previamente os sistemas de segurança contra incêndio da edificação (extintores
de incêndio, hidrantes e mangotinhos, chuveiros automáticos, controle de fumaça e alarmes)e
saber testar para identificar se estes estão em pleno funcionamento;

VI- conhecer o plano de emergência contra incêndio da planta do imóvel em que exercer suas
atribuições;

VII- identificar os perigos e avaliar os riscos existentes;

VIII- inspecionar os equipamentos de combate a incêndio e proceder à sua limpeza e
manutenção,quando necessário, elaborando plamlha das datas de inspeções;

IX- conhecer as normas regulaméntadoras de cada equipamento de combate a incêndio;

X- inspecionar periodicamente as rotas de fuga, incluindo a sua libração e sinalização,
removendo os obstáculos;

XI- participar dos exercícios simulados;

XII- participar das atividades de avaliação, liberação e acompanhamento das atividades de
riscos compatíveis com sua formação;

XIII- seguir o protocolo para casos de incêndio, priorizando a orientação a evacuação e
salvamento de pessoas, e, só após, iniciar o combate ao incêndio;

XIV- acionar o Corpo de Bombeiros de Prontidão (CEP) e orienta-los sobre onde estão as

chamas, qual material está em combustão, quais são os materiais próximos que podem entrar
em combustão, dentre outras informações, nos casos de incêndio de maior proporção;
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XV- registrar suas atividades diárias e relatar formalmente as irregularidades encontradas,
com propostas e medidas corretivas adequadas e posterior medida de execução, de acordo
com aNBR 14023;

XVI- apresentar, quando aplicável, sugestões para melhorias das condições de segurança
contra incêndio e acidentes;

XVII- executar, eventual e excepcionalmente, mediante requisição, atividades de apoio ao

Corpo de Bombeiros, notadamente nas ações de incêndio, de salvamento, enchentes e demais
conseqüências de precipitações pluviométricas ou distúrbios meteorológicos acentuados e
ainda preservação de locais atingidos por eventos danosos;

XVIII- executar as ações de defesa civil em diversas atividades, atuando nos eventos danosos

e nas situações de calamidades, aplicando as medidas necessárias de socorro, assistenciais e
recuperativas, em apoio a Defesa Civil do Município;

XIX- usar obrigatoriamente o uniforme que o faça identificar como Bombeiro Civil;
XX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Curso de
Bombeiro Civil.

BORRACHEIRO

I- remover, recuperar e colocar pneus, câmaras de ar e outros artefatos de borracha utilizados
em veículos;

II- substituir e fazer a manutenção de dispositivos guamecidos com borracha em automóveis,
caminhões e outras viaturas;

III- abastecer amortecedores substituindo gaxetas de pistões;
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IV- operar com máquinas e equipamentos de vulcanização e recauchutagem;

V- preparar o material a ser recuperado,fazer raspagem mecânica e manual;
VI- aplicar remendos com borracha de ligação e cola;

Vil- executar serviços de conservação de máquinas e equipamentos de trabalho;
VIII- proceder a limpeza do local de trabalho;

IX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

CIRURGIÃO DENTISTA

I- realizar atendimento odontológico preventivo e curativo nas Unidades de Saúde, domicílio
ou em outros locais definidos pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do
Município;

II- planejar o atendimento, revisando e sumarizando o prontuário, focalizando as necessidades
do paciente e realizando história clínica que considere o contexto de vida do paciente;
III- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

IV- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
V- adotar medidas de Biossegurança;

VI- solicitar e interpretar exames complementares justificando suas decisões baseando-se em
evidências, na relação custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;
Vil- elaborar um Plano de Cuidado para o paciente considerando as evidências clínicas

encontradas na literatura, protocolos estabelecidos pela Secretária Municipal da Saúde e o
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contexto de vida do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários
quando necessário;

VIII- contemplar no Plano de Cuidado, Ações de Prevenção e Promoção de Saúde,
considerando o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao
referenciar/contra referenciar o paciente;

IX- comunicar e registrar no prontuário as informações relevantes de forma organizada e
orientada para o problema do paciente;

X- manter comunicação respeitosa com paciente, sua família e acompanhante;

XI- avaliar indicadores de qualidade do serviço de saúde no qual participa e propor ações de
melhoria;

XII- participar dos Programas de Aprimoramento e Educação Continuada propostos pela
Secretária Municipal da Saúde;

XIII- participar na formação de recursos humanos da área da saúde, recebendo alunos em
campo de estágio na Rede Básica de Saúde, de acordo com convênios firmados pela
administração municipal;

XIY- quando solicitado pela chefia imediata, coletar/acondicionar/enviar adequadamente as
amostras ou produtos de interesse a saúde conforme as necessidades de análises, bem como
avaliar os resultados laboratoriais;

XV- emitir parecer técnico quando solicitado pela chefia imediata da área de atuação;

XVI- participar de reuniões técnicas e administrativas em nível local, estadual e federal
quando solicitados/convocados;

XVII- apresentar relatórios/produção atualizados, informando à chefia imediata da área de
atuação sobre irregularidades e trabalhos realizados;

XVIII- assessorar os superiores hierárquicos em assuntos pertinentes a sua área de atuação;
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XIX- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XX- supervisionar direta e indiretamente o trabalho da auxiliar de saúde bucal;
XXI- realizar atividades educativas em grupo, de acordo com as necessidades locais;
XXII- supervisionar ações coletivas de escovação bucal;

XXIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Odontologia, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

CUIDADOR SOCIAL

I- comprometer-se com o processo socioeducativo das crianças e dos adolescentes em todas as
fases;

II- acompanhar, encaminhar, monitorar as crianças e adolescentes nas atividades internas e
externas;

III- desenvolver em conformidade com a proposta do serviço de acolhimento, atividades de
rotinas diárias que contribuam para o desenvolvimefito de competências do ser e conviver;
IV- zelar pela segurança preventiva e interventiva aos acolhidos, dentro e fora do serviço de
acolhimento;

Y- atuar em projetos educativos, adaptando-os às pessoas do grupo com o qual se trabalha;
VI- promover atividades coparticipativas com as crianças e adolescentes acolhidos;
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VII- garantir a estabilidade da rotina diária das crianças e adolescentes acolhidos;
VIII- supervisionar o material e pertences no acolhimento das crianças e adolescentes e
quando retomar das visitas aos parentes e família de apoio;

IX- solicitar à coordenação da Unidade, material de higiene e consumo, quando necessário;

X- acompanhar os acolhidos nos passeios e atividades culturais, consultas e retomos médicos,
ou sempre que for necessário acompanhamento;

XI- dar assistência aos adolescentes, orientando-os quanto à higiene, vestuário, medicação,

refeição e repouso, programa de televisão, atividades de recreação e lazer;

XII- informar a equipe técnica e coordenação do serviço de acolhimento sobre qualquer
problema de saúde ou de qualquer outra natureza que fuja à rotina da Unidade em relação as
crianças e adolescentes;

XIII- manter vigilância constante sobre as crianças e adolescentes, prevenindo acidentes que
coloquem em risco sua saúde e a vida dos mesmos;

XIV- registrar no livro de ocorrência e avisar a equipe de plantão quanto a qualquer
anormalidade envolvendo adolescente, entrando em contato via telefone, logo após, com o

Conselho Tutelar e Polícia Militar, solicitando desta o envio de viatura policial e o registro de
boletim de ocorrência;

XV- zelar pelo serviço de acolhimento;

XVI- não permitir a entrada de pessoas estranhas, parentes e conhecidos dos acolhidos sem
permissão da coordenação;

XVII- registrar todas as ocorrências relacionadas aos adolescentes, que fuja da rotina do
abrigo;

XVIII- relatar eventuais situações referentes à saúde dos acolhidos no livro próprio de
ocorrências, nos respectivos períodos diurno ou noturno;
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XIX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

DESENHISTA

I- realizar desenhos relativos ao cadastro, calculando áreas;

II- elaborar e desenvolver desenhos e projetos relacionados com a Engenharia, Arquitetura,
Topografia, perspectivas, obras e edificações, sob supervisão técnica;

III- fazer desenhos topográficos baseados em levantamentos planimétricos, altímetros e
cadastrais, para projetos de arruamento e pavimentação;

IV- desenhar plantas e perfis para projetos e calçamento, galerias de águas pluviais e
sanitárias, redes elétricas e telefônicas;

V- fazer desenhos e detalhes de parques e jardins, hortos e praças, e de concreto armado para
pontes, pontilhões, galerias e reservatórios;

VI- desenhar canalização, drenagens, redes de águas pluviais e alargamento de ruas, avenidas
e praças, muro de arrimo e obras públicas, sob supervisão técnica;
VII- fazer croquis de cadastramento de ruas;

VIII- executar cálculos de áreas de lotes e prédios, notas de terraplanagem e grades;
IX- colorir desenhos com emprego de tintas nanquim, aquarela, guache e lápis de cor;
X- desenhar gráficos estatísticos, letreiros, emblemas, mapas, cartazes, organogramas, etc.;

XI- desenhar parcelamento de propriedades do Município e subdivisão de lotes e terrenos;
XII- manusear máquina heliográfica para obter cópias de originais;
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XIII- tirar cópias e fazer ampliações diversas;

XIV- zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos peculiares ao trabalho;

XY- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Curso de Nível Técnico de Desenhista
em Edificações.

DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL

I- articular a função social da escola com as especificidades e as demandas da comunidade;

II- promover, articular e envolver a ação das pessoas no processo de gestão escolar,
propiciando intercâmbio entre família, escola e comunidade;

III- promover a construção coletiva e a implementação do Projeto Político Pedagógico da
escola, articulado com a prática pedagógica da unidade escolar;

IV- velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;

V- garantir o cumprimento do Regimento Escolar e do Calendário Escolar;
VI- garantir o adequado funcionamento da Associação de Pais e Mestres e dos órgãos
colegiados da escola constantes no Regimento Escolar;

VII- promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na escola, apurando
os índices de freqüência e aproveitamento escolar, sugerindo medidas para sua melhoria;
VIII- construir e desenvolver os princípios de convivência democrática na escola;
IX- identificar e assumir suas responsabilidades na garantia dos direitos preconizados no
Estatuto da Criança e do Adolescente;
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X- gerenciar os recursos financeiros da unidade escolar, desenvolvendo formas de captação de
recursos e utilização adequada de instrumentos de prestação de contas;

XI- supervisionar e controlar o programa de alimentação escolar;

XII- gerenciar o espaço físico, materiais de consumo e o patrimônio da escola, relacionando o
uso dos recursos materiais com o Projeto Político Pedagógico da escola;

XIII- administrar os serviços d^ conservação, reparo, vigilância e limpeza da unidade escolar;

XIV- desenvolver a gestão dos servidores da escola, utilizando-se dos dispositivos legais
vigentes;

XV- garantir a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos;
XVI- desenvolver a avaliação institucional da escola, elaborando, aplicando e organizando
instrumentos de coleta de informações;

XVII- zelar pelo cumprimento das Horas de Estudo Coletivo e avaliar a sua eficácia;
XVIII- cumprir a legislação vigente e os dispositivos do Regimento Escolar;
XIX- promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais;
XX- promover a avaliação externa nos níveis: municipal, estadual e federal;
XXI- garantir a implementação da Proposta Curricular do Sistema Municipal de Ensino;
XXII- prestar serviços junto à Secretaria Municipal da Educação, sempre que solicitados pelo
Secretário Municipal da Educação, atendendo às necessidades e trabalho das unidades
escolares;

XXIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Licenciatura Plena em Pedagogia ou

Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) em Educação, em qualquer caso com
comprovada experiência de 5 (cinco) anos em docência na educação básica.

EDUCADOR SOCIAL

I- manter contato permanente em locais do Município considerados de risco social e pessoal
para usuários (crianças e adolescentes);
II- manter atualizados os cadastros dos usuários de assistência social;

III- participar na elaboração, formulação e implementação das atividades e ações
desenvolvidas na assistência social;

IV- responsabilizar-se pela eficiência e resultado do trabalho da equipe, realizando na área da
assistência social;

V- oportunizar, acompanhar e avaliar o processo de aprendizagem essencial na área
educativa, sociopolítica e econômica, garantindo o direito do exercício da cidadania dos
usuários;

VI- estimular e participar de processos de inovações ao trabalho, que possam beneficiar e
ampliar as ações na área da assistência social;

VII- comprometer-se e exercitar a prática do trabalho em equipe;

VIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Ciências Sociais ou
Pedagogia.
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ELETRICISTA

I- instalar, reparar e conservar sistemas elétricos de alta e baixa tensão;

II- instalar, reparar e conservar motores e sistemas elétricos de máquinas e veículos, aparelhos
eletrodomésticos, bombas, equipamentos e outros aparelhos elétricos;

III- executar manutenção elétrica, preventiva e corretiva em máquinas, equipamentos e
próprios municipais;

IV- efetuar instalação elétrica nos próprios mumcipais;

V- substituir e reparar as peças ç componentes necessários, após detectar os defeitos
visualmente ou através de instrumentos necessários;

VI- efetuar testes em máquinas e equipamentos reparados, a fim de assegurar que os mesmos
tenham plena condições de funcionamento;

VII- interpretar desenhos e especificações técnicas das máquinas, equipamentos e instalações
a serem reparadas, a fim de localizar corretamente os possíveis defeitos;
VIII- dar assistência e manutenção às instalações elétricas em uso;

IX- instalar a iluminação festiva nas ruas, praças e espaços públicos em geral, por ocasião de
eventos determinados;

X- realizar cabeamento de rede telefônica;

XI- realizar manutenção em rede energizada secundária e primária;
XII- realizar a troca de reatores e lâmpadas em vias públicas e praças;

XIII- realizar a instalação de enfeites comemorativos em próprios públicos e vias públicas;
XIV- realizar a instalação elétrica nas obras públicas executadas pela Administração;

XV- elaborar orçamentos de materiais e suas especificações para execução de serviços de
eletricista;

PREFEITURA DE MARILÍA
Estado de São Paulo

XVI- zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados;

XVII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Curso Básico
de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10).

ENFERMEIRO

I- adotar medidas de biossegurança;

II- realizar consulta de enfermagem nas Unidades de Saúde do município, domicílio ou em

outros locais definidos pelo modelo de atenção vigente, justificando suas decisões, baseados
em evidências e em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;

III- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidencias encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida

do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários quando necessário;
IV- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando a
capacidade dos diferentes serviços de atenção às trrgências ao encaminhar ou transferir um
paciente;

V- comimiear e registrar em prontuário específico e em sistema informatizado implantado, as
informações relevantes, de forma organizada e orientada para o problema do paciente;

VI- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

VII- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, recebendo alunos no
campo de estágio na rede de atenção primária, de acordo com convênios firmados pela
administração municipal;
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VIII- utilizar os recursos compatíveis à atenção primária, para os diagnósticos e intervenções

adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;

IX- utilizar e seguir os protocolos oficiais da rede primária, vigentes da época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

X- prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica aos pacientes em situação
de risco de morte, que exijam conhecimentos científicos adequados e ter capacidade de tomar
decisões imediatas inerentes à sua competência profissional;

XI- conhecer o funcionamento e manutenção dos equipamentos, indispensáveis para a

monitorização e estabilização do paciente em situação crítica;

XII- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segimdo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XIII- prestar assistência direta aos pacientes, possíveis e necessários ao nível da atenção
primária, até seu encaminhamento ao serviço de referência;
XIV- executar a solicitação de exames, prescrição medicamentosa, procedimentos, privativos
do enfermeiro e desde que contemplados nos protocolos oficiais;

XV- executar ações de enfermagem prescritas pela equipe médica;

XVI- realizar previsão e provisão de recursos humanos e materiais, necessários ao bom
desempenho do trabalho da equipe;

XVII- proceder o controle de qualidade da infraestrutura física e de equipamentos que
garantam o funcionamento da Unidade;

XVIII- coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem, em relação às ações técnicas com
os pacientes, à comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares e à elaboração
de escalas de trabalho;

XIX- avaliar indicadores de qualidade do serviço de saúde no qual participa e propor ações de
melhoria quando necessário;
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XX- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XXI- exercer atividades no Disque 100 e Disque 180 da Secretaria Mumcipal de Direitos
Humanos em atendimento de denúncias de violações de Direitos Humanos, avaliando a

procedência das denúncias, elaboração de relatório e encaminhamento ao órgão responsável;
XXII- fazer o acompanhamento das vítimas e agressores de violação de Direitos Humanos
atendidas através do Disque 100 e Disque 180;

XXIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Enfermagem, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

ENGENHEIRO AGRONOMO

I- supervisionar, coordenar e dar orientação técnica referente a projetos e atividades de
engenharia agronômica e abastecimento alimentar;

II- prever e solicitar recursos necessários para a execução e desenvolvimento das atividades;
III- realizar levantamentos para melhorar a eficiência do setor agropecuário;

IV- fazer vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos em
questões que envolvam irrigação, drenagem, recursos naturais renováveis, ecologia,
agropecuária, fertilizantes, corretivos, arborização urbana, etc.;

V- desenvolver pesquisas, análises, experimentação, ensaios e divulgação técnica sobre
beneficiamento e conservação de produtos animais e vegetais, processo de cultura e de
utilização de solo;
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VI- promover operação e manutenção de equipamentos e instalação referente à mecanização
da agricultura e implementos agrícolas;

Vil- promover e incentivar a organização rural, através de associativismo e cooperativismo;
VIII- elaborar estudos de viabilidade técnica, econômica, assistência e assessoria em
economia rural, crédito e seguro rural; '

IX- orientar, supervisionar, executar serviços relativos ao uso e à preservação de recursos
naturais renováveis, tais como: arborização urbana; recomposição de matas ciliares;

paisagismo; planejamento conservacionista e práticas de controle de erosão;

X- organizar e manter o Viveiro Municipal, direcionando e controlando a produção e
distribuição de mudas e espécies nativas e de arborização de ruas, conforme as necessidades
do Município;

XI- organizar e manter o Bosque Municipal, preservando e restaurando os processos
ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico e ecossistema;

XII- participar de geração, orientação, adaptação e difusão de técnicas agrícolas;
XIII- realizar levantamentos e outras atividades para melhorar a eficiência do setor

agropecuário e organizar o abastecimento alimentar, em trabalho conjunto com os órgãos

federais e estaduais competentes, desenvolvendo projetos propostos pela Secretaria;
XIV- promover a realização de estudos visando determinar os melhores espécimes para a
arborização nos logradouros públicos e o embelezamento de praças e jardins, através de
projetos da Secretaria;

XV- promover e acompanhar trabalho de máquinas agrícolas para pequenos e médios
produtores, executando programas de incentivo à produção;
XVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
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REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior de Engenharia

Agronômica, com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

ENGENHEIRO AMBIENTAL

I- desenvolver técnicas para a preservação do meio ambiente através do planejamento e gestão
ambiental;

II- realizar gestão de saneamento;

III- elaborar avaliação de estudo de impacto ambiental;
IV- realizar monitoramento e gerenciamento de risco ambiental;

Y- realizar licenciamento arhbiental de obras municipais emitindo laudos e pareceres técnicos
identificando os riscos e impactos para o meio ambiente;

VI- executar atuação técnica no sistema operacional de transporte e tratamento de lixo
doméstico e resíduos industriais;

VII- fiscalizar e orientar no que se refere à controlç de poluição de água, ar e solo;
VIII- realizar análises e indicadores de qualidade da água, ar e solo;

IX- identificar problemas ambientais e recuperar áreas degradadas;
X- realizar acompanhamento técnico em processos públicos;

XI- providenciar licenciamentos junto aos órgãos ambientais competentes;
XII- manifestar sobre normas e indicadores para lançamento de esgoto tratado em curso
d'água;

XIII- elaborar e executar projetos técnicos de reflorestamento de nascentes e áreas degradadas
em área urbana;
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XIV- executar outras atribuições eorrelatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior de Engenharia

Ambiental, com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

ENGENHEIRO CIVIL

I- exercer atividades de coordenação, orientação, elaboração, pesquisas referentes a projetos e

execução de trabalhos de sua especialidade, supervisão de obras de construção em geral,
peritagens e arbitramentos;

II- elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a edificações, rodovias,

aeroportos, pontes e viadutos, túneis, mecânica de solos e outros, estudando características e
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para orientar a
construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos
exigidos;
III- realizar estudos de saneamento urbano e rural;

IV- projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo;
V- fornecer dados estatísticos de suas atividades;

VI- elaborar relatórios periódicos;

Vil- estudar, projetai" e coordenar a coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos;
Vlll- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fms de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Engenharia Civil,
com inscrição ativa na respectiva circimscrição do conselho de classe.
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ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

I- estudar desde o projeto até o funcionamento, com vista a problemas de higiene do trabalho,
tais como: ventilação, níveis de iluminação, radiações ionizantes, conforto térmico, ruído,
vibrações, coleta e análise de amostras e substâncias agressivas;

II- orientar e assessorar os diversos órgãos da Prefeitura em assuntos de segurança do
trabalho;

III- elaborar e propor normas e regulamentos internos de segurança do trabalho;

IV- inspecionar áreas e equipamentos da Prefeitura quanto à segurança do trabalho;
V- enviar relatórios periódicos aos diversos setores, comunicando a existência de riscos, a
ocorrência de acidentes e as medidas aconselháveis para a prevenção dos acidentes do
trabalho;

VI- elaborar relatórios das atividades de segurança do trabalho;

VII- examinar equipamentos, opinando do ponto de vista de segurança do trabalho;
VIII- indicar, especificamente, os equipamentos de segurança, inclusive os de proteção
individual, verificando a qualidade dos mesmos;

IX- estabelecer, em conjunto com o órgão de suprimento, os níveis de estoque de materiais e
equipamentos de segurança e supervisionar sua aquisição, distribuição e manutenção;

X- inspecionar o funcionamento e observância da utilização dos equipamentos de segurança;
XI- estudar e implantar sistema de proteção contra incêndios e elaborar planos de controle dos
efeitos de catástrofes;

XII- supervisionar as atividades de combate a incêndios e de salvamento;
XIII- promover a manutenção rotineira, distribuição, instalação e controle dos equipamentos
de proteção contra incêndios;
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XIV- articular com os órgãos de suprimento, na especificação de materiais e equipamentos,
cuja manipulação, armazenamento ou funcionamento estejam sujeitos a riscos;
XV- analisar acidentes, investigar as causas e propor medidas preventivas e eorretivas;
XVI- manter cadastro e analisar estatísticas dos acidentes, a fim de orientar a prevenção e
caleular o custo;

XVII- promover campanhas internas de prevenção de acidentes do trabalho;

XVIII- promover articulação com o órgão de treinamento de pessoal e com os órgãos

envolvidos, da elaboração de programas de treinamento geral e especifico de segurança do
trabalho;

XIX- estudar problemas de engenharia sanitária;
XX- estudar tratamento e destinação de resíduos industriais;

XXI- delimitar áreas de periculosidade, de acordo com a legislação vigente;

XXII- supervisionar e orientar as empreiteiras e subempreiteiras, quanto à observância de
normas de segurança;

XXIII- organizar e orientar tecnicamente a comissão Interna de Prevenção de Acidentes —
CIPA;

XXIV- articular e intercambiar com entidades ligadas aos problemas de segurança do
trabalho;
XXV- elaborar e manter um fiehário estatístico sobre acidente do trabalho ocorridos na

Prefeitura, que permitam a análise e o acompanhamento dos resultados do programa de
Segurança do Trabalho e articulação com o setor de Medicina do Trabalho no estudo e
solução de problemas comuns aos dois setores;

XXVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
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REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Engenharia ou

Arquitetura, com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, Pós-

Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e possuir Carteira Nacional de
Habilitação categoria B.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

I- dar assistência às redes elétricas, hidráulicas e de telefone, a todas as repartições
municipais;

II- distribuir o pessoal do departamento elétrico e hidráulico, de acordo com o organograma
de trabalho;

III- elaborar orçamento e projetos de obras a serem executadas para a municipalidade;
IV- realizar manutenção das instalações elétricas, hidráulica e telefônicas nas Escolas
Municipais e demais repetições públicas municipais, bem como praças e logradouros
públicos;

V- zelar pelos materiais e equipamentos utilizados na execução das tarefas;
VI- supervisionar o consumo de energia e água das repartições municipais;
Vil- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Engenharia Elétrica,

com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

ENGENHEIRO FLORESTAL

1- elaborar e executar Projetos Técnicos de Refiorestamento de nascentes e áreas degradadas
em área urbana e rural;
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II- efetuar análise de Projetos Ambientais, realizando a elaboração e o acompanhamento de
Termos de Compromisso Ambientais;

III- emitir Laudos Técnicos Ambientais para novos loteamentos e empreendimentos;

IV- providenciar licenciamentos junto aos órgãos ambientais estaduais competentes;
Y- realizar acompanhamento técnico em processos públicos;
VI- avaliar projetos de impactos,ambientais;

VII- incentivar, colaborar e participar de estudos de interesse ambiental, a nível federal e
estadual, através de ações comuns, convênios e consórcios;

VIII- participar da elaboração de planos e ocupações de áreas de drenagem de bacias ou subbacias hidrográficas, do zoneamento e de outras atividades de uso e ocupação de solo, de
iniciativa de outros organismos;

IX- participar na promoção de medidas adequadas à preservação do patrimônio arquitetônico,
urbanístico, paisagísticos, histórico, cultural e arqueológico;

X- administrar as unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando à proteção de
mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens e interesses
ecológicos, estabelecendo as normas a serem obsei-vadas nessas áreas;
XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Engenharia Florestal,

com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

FARMACÊUTICO

I- desempenhar funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e
farmacopeias, quando a serviço do público em geral;
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II- exercer a direção, assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, laboratórios,
setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se pratiquem o depósito, a extração, a

purificação, o controle de qualidade, a inspeção de qualidade, a análise prévia, a análise de
controle e a análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral;

III- elaborar laudos técnicos e realizar perícias técnico-legais relacionadas com atividades,

produtos,fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;

IV- executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de
Saúde;

V- promover o acesso e o uso racional de medicamentos jimto ao paciente e aos profissionais
de saúde, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso;

VI- assegurar a dispensação racional de melhor relação custo-beneficio dos medicamentos e
viabilizar a implementação da Atenção Farmacêutica;

Vil- selecionar, programar, adquirir, receber, distribuir e dispensar medicamentos e insumos,
garantindo a armazenagem, rastreabilidade e o transporte correto com garantia da qualidade
dos produtos e serviços;

VIII- acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os
medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados
concretos e da melhoria da qualidade de vida da população;

IX- elaborar manual de normas e procedimentos operacionais visando uniformizar os

procedimentos e conduta realizados pelo Serviço de Assistência Farmacêutica Municipal;
X- elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos adequado à realidade local e de acordo com
as legislações vigentes;

XI- desempenhar trabalhos de educação em saúde direcionados aos diversos perfis da
população;

XII- estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da saúde
envolvidos direta ou indiretamente em atividades de Assistência Farmacêutica Municipal;
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XIII- promover e divulgar as atividades de farmacovigilância junto aos profissionais de saúde,
notificando desvios de qualidade e reações adversas a medicamentos aos órgãos competentes;

XIV- assessorar na elaboração do edital de aquisição de medicamentos e outros produtos para
a saúde e das demais etapas do processo;

XV- avaliar de forma permanente as condições existentes para o armazenamento, distribuição

e dispensação de medicamentos, realizando os encaminhamentos necessários para atender à
legislação sanitária vigente;

XVI- promover no seu âmbito o uso correto do medicamento e o acompanhamento
farmacoterapêutico do paciente;

XVII- promover a inserção da assistência farmacêtitica nas Redes de Atenção à Saúde(RAS)
e dos serviços farmacêuticos;

XVIII- elaborar a Relação de Medicamentos padronizados pelo município e suas revisões
periódicas;

XIX- elaboração e divulgação de informes técnicos, protocolos terapêuticos e materiais
informativos sobre Assistência Farmacêutica e medicamentos em conjunto com outros

profissionais;

XX- manter a guarda das substâncias sujeitas a controle especial e dos medicamentos que as
contenham e efetuar os registros dos controles de movimentação, de acordo com a legislação
sanitária em vigor;

XXI- manipular fórmulas magistrais e oficinais, bem como a aquisição e controle da
qualidade da matéria-prima, armazenamento, avaliação farmacêutica da prescrição,
manipulação, ffacionamento, conservação, transporte, dispensação

das preparações

magistrais, além da atenção farmacêutica aos usuários ou seus responsáveis, visando à
garantia de sua qualidade, segurança, efetividade e promoção do seu uso seguro e racional;
XXII- quando solicitado pela chefia imediata, coletar/acondicionar/enviar adequadamente as
amostras ou produtos de interesse a saúde conforme as necessidades de análises, bem como
avaliar os resultados laboratoriais;
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XXIII- emitir parecer técnico quando solicitado pela chefia imediata;

XXIV- participar de reuniões técnicas e administrativas em nível local, estadual e federal
quando solicitados/convocados;

XXY- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XXVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Farmácia, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

FISCAL DE OBRAS

I- fiscalizar, periodicamente, todas as obras em execução, licenciadas pela municipalidade,
verificando a obediência ao projeto e aos dispositivos legais municipais, estaduais e federais
em vigor;

II- exigir e anotar comunicação de início de urbanização de terrenos, edificações ou
instalações, devidamente assinada pelo profissional responsável, observando se o mesmo é
licenciado;

III- proceder à medição dos recuos mínimos obrigatórios e das dimensões dos
compartimentos das edificações;

rV- exigir dos responsáveis pelas obras a verificação de alinhamento e nivelamento após o
início das construções, encaminhando-a ao serviço de topografia para verificação;
V- exigir o projeto aprovado e a respectiva licença;
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VI- verificar instalações com base na legislação vigente;

Vil- notificar, lavrar autos de infração e embargar obras quando detectada a inobservância do
projeto e dispositivos legais;

VIII- exigir para obras concluídas o pedido de baixa, procedendo à vistoria final;

IX- medir a altura e largura dos cômodos, distâncias das divisas laterais, recuo do
alinhamento, comprimento e largura das janelas e portas e pé direito do prédio;

X- vistoriar instalações hidráulicas e sanitárias e observar, de um modo geral, se não foi
alterado o projeto;

XI- verificar a validade de alvarás relativamente ao prazo concedido e proceder à avaliação

aproximada do metro quadrado do imóvel, de acordo com o acabamento;

XII- informar processos de renovação e transferência de alvará, aprovação e modificação de
projetos,termos de compromisso e licenças diversas;
XIII- notificar e embargar construções clandestinas;

XIV- vistoriar imóveis quando da solicitação de licença de funcionamento para verificação
quanto à adaptabilidade da atividade requerida;

XV- providenciar a realização de vistorias em imóveis oriundos de reclamações nas
ouvidorias ou demais requerimentos administrativas, relatando as providências adotadas;

XVI- proceder o cadastramento de novos processos ao Programa de Controle Imobiliário;
XVII- proceder a atualização cadastral do requerente ao Programa de Controle Imobiliário;
XVIII- realizar vistorias e demais diligências solicitadas através de secretarias mvinicipais e
autarquias e demais órgãos públicos estaduais e federais;

XIX- exercer fiscalização preventiva e organizacional através de orientação e expedição de
notificações para cumprimento das leis municipais, estaduais e federais quanto aos

respectivos itens; sinalização visual e sonora, acessibilidade, rebaixamento de guia, colocação
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de tapumes, retirada de materiais de construção e degraus do passeio público e proteção a
trabalhadores e imóveis vizinhos;

XX- proceder a vistorias em áreas urbanas e rurais invadidas com levantamento fotográfico
do local e identificação do invasor;

XXI- informar os projetos com prazo de alvará de construção expirado e situação existente no
local;

XXII- vistoriar os imóveis concluídos para liberação do habite-se, verificando detalhadamente

se a obra atendeu integralmente o memorial descritivo e projeto apresentado;
XXIII- numerar projetos ou solicitações formalizadas perante a Prefeitura;

XXIV- emitir relatórios periódicos semanais detalhados sobre suas atividades e manter a

chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas nas obras e
serviços;

XXV- orientar as pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento das legislações
pertinentes;

XXVI- fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo

também demolições, terraplenagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes,
andaimes,telas, plataformas de proteção e as condições de segurança das edificações;
XXVII- fornecer, pormenorizadamente, informações completas dos projetos de construção,

regularização e aumento, reforma e demais solicitações protocoladas jimto à prefeitura,
descriminando detalhadamente as situações identificadas no local;

XXVIII- responsabilizar-se pela expedição de habite-se, sujeitando-se a eventuais sanções
administrativas e jurídicas quanto à emissão;

XXIX- expedir certidões determinadas pelo Secretário Municipal responsável;
XXX- realizar vistorias nas solicitações de revisão de imposto predial e territorial urbano;
XXXI- fomecer a emissão do comprovante de dados do imóvel quando solicitados;
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XXXII- abster-se de atuar como autor ou responsável técnico em projetos particulares de
construção, regularização e aumento e reformas;

XXXIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e possuir
Carteira Nacional de Habilitação categoria A/B.

FISCAL DE POSTURAS

I- fiscalizar, segundo plano estabelecido, todas as disposições do Código de Posturas do

Mtmicípio de Marília, tais como; higiene pública em todos os seus setores, bem-estar público
em todos os seus aspectos, localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais,
industriais e prestadores de serviços ou similares;

II- elaborar notificações, lavrar autos de infração, realizar apreensões, interdições e lacrações
de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços e dar providências no
exercício do poder de polícia administrativo;

III- fazer relatórios de fiscalização, comunicando ocorrências diversas e destacando os casos
que necessitam vistoria;

IV- fiscalizar o horário fixado para funcionamento do comércio em geral;
V- fiscalizar o comércio ambulante e eventual;

VI- fiscalizar para garantir as condições básicas de bem-estar, proteção e sossego públicos no
que tange à emissão de níveis sonoros e ruídos na área urbana do Município de Marília;
VII- fiscalizar o controle relativo às questões de arborização pública;
VIII- fiscalizar a atividade relativa ao uso de caçambas;
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IX- fiscalizar o uso de containers em obras para guardar materiais de construção e ferramentas
no perímetro urbano e de expansão urbana do Município;

X- fiscalizar a política de proteção, controle, conservação e recuperação do meio ambiente;
XI- fiscalizar a instalação de "Food Truck", veículo automotor destinado à comercialização de
gêneros alimentícios de caráter eventual e de modo estacionário;

XII- fiscalizar o cumprimento das normas para realização de festas, shows e eventos mediante
a cobrança de ingressos ou não em estabelecimentos comerciais ou não existentes na área
urbana e rural do Município de Marília;

XIII- fiscalizar sobre as normas para a realização de provas eqüestres e rodeios;

XIV- fiscalizar a proibição de "trotes acadêmicos" nas vias e logradouros públicos do
Município;

XY- fiscalizar sobre a criação de caixa exclusivo no atendimento a idosos, pessoas com

deficiência física e gestantes, nos estabelecimentos comerciais que disponham de 05 (cinco)
caixas registradoras ou mais;

XVI- fiscalizar sobre a obrigação das casas noturnas e similares a afixarem placas informando

a capacidade máxima de lotação do estacionamento, atestado pelo Corpo de Bombeiros;
XVII- fiscalizar sobre a obrigatoriedade das agências bancárias, no âmbito do Município, a
colocar à disposição dos usuários, pessoal suficiente para que o atendimento seja efetivado em
tempo razoável;

XVIII- fiscalizar sobre a colocação de placas informativas no interior de todas as agências
bancárias, no âmbito do Município de Marília, informando sobre os benefícios disponíveis
aos usuários;

XIX- fiscalizar sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários receberem o
pagamento de boletos de qualquer valor;

XX- fiscalizar sobre a proibição da comercialização de bebidas em garrafas de vidro em casas
de shows e eventos, em locais diversos;
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XXI- fiscalizar a proibição do plantio, sem autorização municipal, nas áreas públicas não
urbanizadas existentes no Município, inclusive nas áreas públicas que compreenderem os
canteiros centrais das avenidas ou seus prolongamentos;

XXII- fiscalizar sobre a instalação de bebedouros de água potável em supermercados,
agências bancárias e estabelecimentos congêneres;

XXIII- fiscalizar sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de monitoramento, por
câmeras de vídeo, nas áreas internas e externas das boates, casas de diversão e similares;

XXrV- fiscalizar sobre a instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os
clientes que aguardarn atendimento nos estabelecimentos bancários;
XXV- fiscalizar sobre a obrigatoriedade das agências bancárias, casas lotéricas, agências dos
Correios e correspondentes bancários, localizados no Município de Marília, a instalar câmeras
de vídeo em suas áreas externas;

XXVI- fiscalizar sobre a proibição do uso de sinalizadores pirotécnicos, bem como
apresentação de shows de pirófagos,em recintos fechados;

XXVII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e possuir
Carteira Nacional de Habilitação categoria A/B.

FISCAL DE RENDAS

I- exercer as funções relacionadas com a Direção, Chefia e Assistência Fiscal, relacionados à
Divisão da Fiscalização de Rendas do Município;

II- em caráter exclusivo, relativamente aos impostos, às taxas e às contribuições de

competência do Município de Marília, administradas pela Secretaria Municipal da Fazenda:
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a) constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inelusive por emissão
eletrônica, proceder à sua revisão de ofício, homologar, aplicar as
penalidades previstas na legislação e proceder à revisão das declarações
efetuadas pelo sujeito passivo;

b) controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência,
perícia e fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações
tributárias do sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros,
documentos e assemelhados, no exercício de suas funções;

c) supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as
demais administrações tributárias da União, dos Estados e de outros

Municípios, com o lançamento do crédito tributário de sua competência,
mediante lei ou convênio;

d) autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários de sistemas
tributários informatizados;

e) avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação, com vistas
às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e
contribuições;

f) planejar, eoordenar, supervisionar e exercer, observada a competência
específica de outros órgãos, as atividades de repressão à sonegação fiscal,
ocultação de bens, direitos e valores;

g) desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária;

h) analisar, elaborar e proferir decisões, em proeessos administrativo-fiscais,
nas respectivas esferas de eompetência, inclusive os relativos ao
reconhecimento de direito creditório, à solicitação de retificação de

declaração, à imunidade, a quaisquer formas de suspensão, exclusão e
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extinção de créditos tributários previstos na Lei Federal n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, à restituição, ao ressarcimento e à redução de tributos e

contribuições, bem como participar de órgãos de julgamento singulares ou
colegiados relacionados à Administração Tributária;

i) estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter tributário, inclusive em
processos de consulta;

j) elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre projetos de lei
referentes a matéria tributária;

k) supervisionar as atividades de disseminação de informações ao sujeito
passivo, visando à simplificação do cumprimento das obrigações tributárias
e à formalização de processos;

1) elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão
administrativa ou judicial;

m)prestar assistência aos órgãos encarregados da representação judicial do
Município;

n) planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização,
arrecadação e de cobrança dos impostos,taxas e contribuições;

o) realizar pesquisa e investigação relacionados às atividades de inteligência
fiscal;

p) realizar plantões fiscais, de acordo com a escala elaborada pelo Chefe da
Fiscalização de Rendas, com objetivo de orientar os contribuintes ou

responsáveis tributários quanto ao exato cmnprimento de suas obrigações
fiscais e demais esclarecimentos suscitados;

q) realizar trabalho de levantamento dos valores no produto de arrecadação do
ICMS, com a preparação e apresentação de documentos fiscais, recursos
administrativos e outros, visando ao aumento do índice de participação da
quota-parte do ICMS;
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r) lavrar termos fiscais, desde que decorrentes de operações fiscais específicas,
de acordo com a legislação tributária municipal.

III- em caráter geral, sem prejuízo das demais atividades inerentes às atribuições da Secretaria
Municipal da Fazenda:

a) assessorar, em caráter individual ou em grupos de trabalho, as autoridades
superiores da Secretaria Municipal da Fazenda ou de outros órgãos da
Administração e prestar-lhes assistência especializada, com vista à
formulação e à adequação da política tributária ao desenvolvimento
econômico, envolvendo planejamento, coordenação, controle, supervisão,
orientação e treinamento;

b) coordenar, participar e implantar projetos, planos ou programas de
interesse da Administração Tributária;

c) apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação
tributária municipal e para o aprimoramento ou implantação de novas
rotinas e procedimentos;

d) avaliar e especificar sistemas e programas de informática relativos às
atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e
contribuições;

e) avaliar, planejar, promover, executar ou participar de programas de
pesquisa, aperfeiçoamento ou de capacitação dos Fiscais de Rendas do
Município e demais servidores, relacionados à Administração Tributária;
f) executar atividades com a finalidade de promover ações preventivas e
repressivas relativas à ética e à disciplina funcional dos Fiscais de Rendas
do Município, verificando os aspectos disciplinares dos feitos fiscais e de
outros procedimentos administrativos;
g) informar processos e demais expedientes administrativos;

PREFEITURA DE MARÍLÍA
Estado de São Paulo

h) realizar análises de natureza contábil, econômica ou financeira relativas às
atividades de competência tributária do Município;

i) desenvolver estudos objetivando o acompanhamento, o controle e a
avaliação da receita tributária;

j) exercer as atividades de orientação ao contribuinte quanto à interpretação
da legislação tributária e ao exato cumprimento de suas obrigações fiscais;
k) realizar fiscalização sistemática, com o lançamento do crédito tributário de
sua competência, por setor, ou por atividade, de forma individualizada ou
em conjimto com outros entes fiscalizatórios através de convênios, de
acordo com a legislação tributária pertinente, conforme solicitação do
Chefe da Fiscalização de Rendas.

IV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional çxigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Ciências Contábeis,
Administração de Empresas, Economia ou Direito.

FISIOTERAPEUTA

I- empregar terapêuticas objetivando tratar, habilitar, reabilitar a disfunção presente, seja ela:
congênita, adquirida ou de origem patológica, independentemente de sua complexidade,
através de meios naturais e físicos, que são eles: Plantas medicinais, Fitoterapia, Meditação,
Acupuntura, Procedimentos

manuais,

Cinesioterapia,

Mecanoterapia, Termoterapia,

Fototerapia, Sonidoterapia, Eletroterapia;

II- cuidar de pacientes nas fases pré e pós-operatória;
III- prevenir e tratar doenças respiratórias e cardíacas, reabilitar doentes, prescrever e aplicar
exercícios ligados aos aparelhos respiratório e circulatório;
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IV- prevenir e tratar doenças relacionadas com o trabalho;

V- estimular os músculos de quem sofre limitações de movimento, como idosos e portadores
de deficiência física;

VI- auxiliar na reabilitação dos pacientes que tiveram derrame cerebral, paralisia e
traumatismo de coluna e crânio;

VII- auxiliar na reabilitação dos portadores de patologias e síndromes típicas de criança, como
paralisia cerebral e síndrome de Down;

VIII- acelerar a recuperação de movimentos e reduzir dores de pacientes com fraturas,
traumas ou luxações;

IX- prevenir e reabilitar lesões da coluna vertebral e das articulações causadas por postura
incorreta ou esforço repetitivo;

X- manter-se atualizado quanto às disposições de atuação profissional que se fizerem
pertinentes;

XI- ser responsável técnico, zelando pela adequada e máxima qualidade assistencial prestada
aos munícipes;

XII- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Fisioterapia, com
inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

1*1

^jtam

PREFEITURA DE MARILÍA
Estado de São Paulo

FONOAUDIOLOGO

I- desenvolver e participar de trabalhos de promoção e prevenção no que se refere às áreas da
comunicação oral, escrita, voz, audição e equilíbrio;
II- realizar acolhimento, avaliação e acompanhamento fonoaudiológico;

III- atuar no acolhimento, avaliação e acompanhamento dos distúrbios da deglutição/disfagia
orofaríngea;

IV- realizar Triagem Auditiva Neonatal e acompanhamento;
V- realizar diagnóstico audiológico;

VI- participar e apoiar as equipes da atenção básica no cuidado integral ao usuário: Unidades
de saúde, equipes dos Núcleos ampliados ou de apoio à saúde da família;

VII- participar de projetos terapêuticos singulares e matriciamento aos profissionais da saúde;
VIII- realizar acolhimento, avaliação e acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar,

sempre que necessário, atendendo solicitações do encarregado de fonoaudiologia e demandas
judiciais;

IX- atuar nos programas propostos pelo Município, Estado ou Federação que envolvam
promoção, prevenção, identificação (triagem), avaliação e acompanhamento fonoaudiológico
relacionados à todas as linhas de cuidado ou áreas da saúde;

X- apoiar e participar das campanhas municipais, estaduais e federais de saúde;
XI- desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral,
voz e audição;

XII- participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e
escrita, voz e audição;

XIII- realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e
audição;
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XIV- realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala;
XV- colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências;

XVI- projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades
públicas, privadas, autárquicas e mistas;
XVII- lecionar teoria e prática fonoaudiológicas;

XVIII- supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de
Fonoaudiologia;

XIX- assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no
campo da Fonoaudiologia;

XX- participar da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos
preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos;

XXI- dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição;
XXII- quando solicitado pela chefia imediata, coletar/acondicionar/enviar adequadamente as
amostras ou produtos de interesse a saúde conforme as necessidades de análises, bem como
avaliar os resultados laboratoriais;

XXIII- quando solicitado pela chefia imediata, elaborar as escalas de serviço interno/externo,
bem como os roteiros de trabalho a serem utilizados pela equipe;

XXIV- realizar gerenciamento audiométrico dos servidores municipais que ocupam os cargos
que necessitam de maior cuidado para a conservação auditiva;

XXV- realizar treinamento para integrantes das Cl?As constituídas no âmbito do Município
de Marília;

XXVI- realizar treinamento para servidores que fazem uso de Equipamento de Proteção
Auditiva;

XXVII- realizar visitas de inspeção in loco;
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XXVIII- realizar prevenção de patologias auditivas;

XXIX- realizar fonoterapia em servidores com patologia vocal ocupacional;
XXX- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas
de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XXXI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Fonoaudiologia, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

FOTOGRAFO

I- realizar serviços fotográficos em geral, relacionados com as atividades da Prefeitura
Municipal e seus eventos importantes;

II- organizar, manter e sistematizar os negativos fotográficos, permitindo sua pronta
localização sempre que necessário;

III- arquivar eletronicamente o material fotográficp digital, permitindo o fácil acesso e pronta
utilização, sempre que necessário;
IV- zelar pelos equipamentos utilizados;

V- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional e?cigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Curso Básico
em Fotografia.
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GUARDA VIDAS

I- realizar ações preventivas para a preservação da vida e integridade física, evitando
acidentes e afogamentos;

II- prestar atendimento de primeiros socorros a vítimas de acidentes no interior dos centros de
lazer, solicitando atendimento médico, quando necessário;
III- elaborar relatórios mensais referentes às suas atividades;

lY- cumprir e orientar ps usuários quanto a procedimentos de segurança;

Y- zelar pelas condições de higiene e segurança do local de trabalho;

VI- participar, com aproveitamento, em curso de reciclagem anual a ser ministrada pelo
Corpo de Bombeiros de Marília ou por outra entidade de interesse municipal, correlacionada a
suas atividades;
*

VII- estar sempre apto e treinado a desenvolver as atividades físicas que lhe forem exigidas;
VIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Curso de
Primeiros Socorros Nível 1.

INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL

I- auxiliar o Maestro na direção dos ensaios da Banda Marcial;

II- guardar e conservar os uniformes e instrumentos musicais, afinando-os quando necessário;
III- administrar disciplina aos componentes da Banda Marcial;
IV- organizar a ordem unida dos componentes nos desfiles ou apresentações;
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V- ensaiar, organizar e executar as evoluções dos componentes da Banda Marcial;
VI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de
qualificação profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Curso Básico
em Regência.

INSTRUTOR DE DANÇA

I- ministrar oficina livre de dança, conduzir a formação de um,núcleo de dança e a montagem
de um espetáculo na comunidade;

II- participar de todas as atividades da Secretaria Municipal da Cultura;
III- liderar e orientar técnica e artisticamente os alunos, com vista ao melhor desempenho
individual e do grupo;

IV- cuidar continuamente da sua atualização profissional com base em pressupostos artísticopedagógicos contemporâneos;

V- zelar pela disciplina e pelas relações interpessoais agindo com ética profissional dentro e
fora da sala de aula;

VI- participar de reuniões pedagógicas, avaliações internas e práticas comentadas;
VII- trabalha de forma articulada à coordenação do curso;

VIII- executar e participar do processo de orientação, auxiliando os alunos a melhor conduzir
suas dificuldades e anseios;

IX- participar e acompanhar eventos fora da escola, sempre que solicitado;

X- planejar e avaliar aulas e atividades artístico-pedagógicas;

XI- apresentar à coordenação e aos alimos o planejamento semestral das disciplinas.
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esclarecendo os tópieos a serem abordados e o período;
XII- apresentar eritérios e instrumentos do processo avaliativo;

XIII- dar apoio nas apresentações, seminários, workshops e dar suporte eventual nas
atividades dos alunos;

XIV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade eompatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Registro

Profissional de Bailarino, Dançarino ou Ensaiador de Dança na Delegacia Regional do
Trabalho.

INSTRUTOR DE FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
I- promover o ensino dos conteúdos específieos referentes à comunicação, formas diversas de
expressão e resolução de problemas, possibilitando a aprendizagem teóriea e prática;
II- cumprir o conteúdo programátieo do curso, em consonância com as diretrizes da unidade;
III- realizar, periodicamente, a avaliação dos educandos sob sua responsabilidade, informando
à coordenação sobre quaisquer irregularidades que possam ocorrer na aprendizagem dos
mesmos;

IV- eumprir o Plano de Trabalho da Unidade, no que tange à sua área de atuação, participando
das reuniões de equipe e com a coordenação e, de desfile, exposição e mostras, sempre que
for requisitado;

V- manter atualizada toda a documentação sob seus cuidados;

VI- apresentar relatórios periódicos sobre as suas atividades;
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VII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Pedagogia, Letras
ou Matemática.

INSTRUTOR DE TREINAMENTO EM ELETRICA

I- executar as atividades docentes propostas em seu plano curricular apresentando à
Coordenação da Casa do Pequeno Cidadão as dificuldades encontradas;

II- colaborar no processo de orientação educacional e na qualificação profissional, mantendo
permanente contato com os pais dos alunos e assistentes sociais envolvidos, informando-os
sobre o desenvolvimento dos discentes e obtendo dados do interesse para o processo
educativo;

III- executar e manter organizada e atualizada a escrituração sob sua responsabilidade;

IV- proceder à observação dos alunos, identificando suas necessidades e carências de ordem
social, psicológica, material ou de saúde, que interferem na aprendizagem, encaminhando-os
para a coordenação que tomará as providencias cabíveis;

V- participar das atividades cívicas, culturais, educativas e esportivas da Casa do Pequeno
Cidadão;

VI- participar de reuniões pedagógicas, reciclagem, encontros de educação, cursos de
atualização, comemorações e promoções da Casa do Pequeno Cidadão;
VII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO

DO

CARGO: Curso

de

Nível Técnico

em
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INSTRUTOR DE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

I- prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, no tocante ao uso de software

de autoria, básico, aplicativos, serviços de informática e de redes em geral;
II- prestar suporte em ambiente Windows Server, Windows, Linux e Web;

III- diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações recebidas dos
usuários, buscando soluções para o mesmo ou solicitando apoio superior;

IV- desenvolver aplicações baseadas em software de autoria e básico, utilizando técnicas
apropriadas, mantendo a documentação dos sistemas e registros de uso dos recursos de
informática;

:

V- realizar o acompanhamento do ftmcionamento dos sistemas em processamento,
solucionando irregularidades ocorridas durante a operação;
VI- contribuir em treinamentos de usuários no uso de recursos de informática, incluindo a

preparação de ambiente, equipamento e material didático;
Vil- auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos pertinentes à

sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados;

VIII- zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos
e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

IX- manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de
atuação e das necessidades do trabalho;

X- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Curso de Nível Técnico em Informática.
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MAESTRO

I- dirigir ensaios e concertos da Banda Marcial;

II- escolher as obras musicais c executar e compor o programa de ensaios e apresentações;
III- compor, arranjar ou adaptar músicas;

IV- ensaiar o grupo de música e executar a obra corretamente;

V- dispor os membros do grupo de modo a fundir os elementos em um conjunto harmonioso;
VI- dirigir o grupo para a execução de obras musicais, marcando e dando outras indicações
que servem para regular as mudanças de tempo e as entradas dos membros do grupo;
VII- promover concertos em eventos e solenidades oficiais;
VIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Música.

MECÂNICO

I- realizar serviços de manutenção de veículos, como montagem de faixa de breque, câmbio,
molejo, dentre outras;
II- executar serviços de montagem de baseulante;
III- montar e desmontar diferencial;

IV- auxiliar na desmontagem de motores da frota;

V- diagnosticar e consertar defeitos de motores a álcool, gasolina e diesel;
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VI- realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotivos,
utilizando-se de ferramental próprio a fim de propiciar condições seguras de utilização;
Vil- manter atualizada a reposição de peças necessárias à frota, requisitando-as ao setor
competente;

VIII- dar assistência geral às máquinas pesadas e encaminhá-las, quando necessário, para que
se efetuem serviços fora da Prefeitura, em assistência especializada;

IX- supervisionar todo o serviço executado pelos auxiliares, orientando-os na execução de
suas tarefas;

X- zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados;

XI- elaborar orçamentos de materiais e suas especificações, necessários para a execução de
serviços de mecânica;

XII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e Curso Básico
de Mecânica de Veículos.

MEDICO

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;
II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
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IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
Vil- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;

X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;
XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo

iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a eadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
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XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médieo no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do loeal
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistêneia pré-hospitalar

XXI- utilizar os reeursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conheeer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas
de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação

profissional apresentada para fins de promoção.
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REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

MEDICO ESPECIALISTA - AREA ANGIOLOGIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;
III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;

IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;
VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
Vil- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;

VIII- adotar medidas de biossegurança;
IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;

X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na

literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida

do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente; .
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XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de altmos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço pré-

hospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar
fixa;

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;
XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;
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XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segtmdo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Angiologia;
XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

eompatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Angiologia.

MEDICO ESPECIALISTA - AREA CARDIOLOGIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;
VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
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VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;
IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;

X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na

literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;

XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra

referenciar o paciente;
XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de "estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;
XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo

iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas a& fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;

XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua reeepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
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XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o

acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;
XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;
XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas
de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Cardiologia;
XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Cardiologia.
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MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;
II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comimicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;

V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;
VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;
IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;

X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na

literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção ã saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XY- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamentq do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;
XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;
XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas
de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Cardiologia Pediátrica;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, título de especialista em
Cardiologia ou Pediatria e certificação em cardiologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia ou Sociedade Brasileira de Pediatria (TEAMB em Cardiologia ou TEAMB em
Pediatria).

MEDICO ESPECIALISTA - AREA CLINICA MEDICA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;
II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa còm o paciente e com seus familiares;

V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;
VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
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VIII- adotar medidas de biossegurança;
IX- solicitar e interpretar exames eomplementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/beneficio,,no acesso e no financiamento de recursos;

X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Mimicipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;

XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra

referenciar o paciente;
XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;
XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por

outro médico no serviço de urgência;
XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o

atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local

de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;
XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar
fixa;

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de

apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Clínica Médica;
XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação

profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Clínica Médica.

PREFEITURA DE MARÍLIA
Estado de São Paulo

MEDICO ESPECIALISTA - AREA DERMATOLOGIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;
VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/beneficio, no acesso e no financiamento de recursos;

X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção ã saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comtmicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médieo no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manehester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- elassificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de riseo e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Dermatologia;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Dermatologia.

MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;
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IX- solicitar e interpretar exames eomplementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida

do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando

o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção á saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração miipicipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de: referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;
XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar
fixa;

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,

intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXY- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Endocrinologia e Metabologia;
XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Endocrinologia e Metabologia.
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MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA GASTROENTEROLOGIA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;

X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando

o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recixrsos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segimdo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o

acompanhamento da evolução do quadro elínieo e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paeiente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistêneia pré-hospitalar
fixa;

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnóstieos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da neeessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protoeolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Munieípio e Região;
XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protoeolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último easo, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Gastroenterologia;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis eom a formação profissional exigida para o eargo e decorrente de qualifieação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Gastroenterologia.

MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA GERIATRIA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Mumcípio;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu eontexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específieo as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;

IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínieo, respeitando a privacidade e eonforto do paeiente;
VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

Vil- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
Vlll- adotar medidas de biossegurança; .

PREFEITURA DE MARILÍA
Estado de São Paulo

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/beneficio, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na

literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando

o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção á saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar
fixa;

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,

intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Geriatria;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Geriatria.
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MÉDICO ESPECIALISTA- ÁREA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Mimicipio;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida

do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- eontemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alimos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração mimicipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço prébospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o

atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Mancbester, o

acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,

intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Ginecologia e Obstetrícia;

XXVIII- executar outras, atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Ginecologia e Obstetrícia.

MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA INFECTOLOGIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Mumcípio;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;

IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VT explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

Vil- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
Vlll- adotar medidas de biossegurança;
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IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/beneficio, np acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comumtários, quando necessário;

XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas dê aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;

XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente seleeionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXY- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;

XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Infectologia;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva cirçunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Infectologia.
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MEDICO ESPECIALISTA - AREA MASTOLOGIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/beneficio, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na

literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando

o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/eontra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço prébospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;

XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional,
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Mancbester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde,

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimenta;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Mastologia;

XXYlll- executar outras atribuições, correlatas, de complexidade e responsabilidade

eompatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Mastologia.

MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA MEDICINA DE EMERGENCIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
Vil- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
Vlll- adotar medidas de biossegurança;
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IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/beneficio, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnieas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de euidado para o paciente, eonsiderando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Seeretaria Municipal da Saúde e o eontexto de vida

do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comimitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de reeursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no eámpo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XY- apresentar-se física e mentalmente eapaz para o exercíeio de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XYl- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XYll- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XYlll- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de riseo em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;

XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde qpe haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Medicina de Emergência;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Medicina de Emergência.
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MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA MEDICINA DO TRABALHO

I- programar e executar planos de proteção sanitária da saúde dos trabalhadores;
II- realizar inquéritos sanitários e ambientais nos locais de trabalho;

III- realizar exames pré-admissionais, periódicos e especializados, inclusive provas biológicas
e outras necessárias aos fins previstos;

IV- dedicar cuidado especial aos trabalhadores expostos à insalubridade, aos do sexo
feminino, aos menores e aos deficientes;

V- estudar a importância do fator humano nos acidentes e adoção de medidas preventivas;
VI- analisar as causas da fadiga dos trabalhadores, indicando medidas preventivas;
VII- estudar as causas médicas do absenteísmo e propor medidas para seu controle;

VIII- planejar e coordenar programas de educação sanitária e alimentação para os
trabalhadores, e divulgar conhecimentos que visem à prevenção de doenças no trabalho;
IX- promover medidas profiláticas como vacinação e outras;

X- promover levantamentos de doenças e acidentes do trabalho, estudos epidemiológicos e
análise dos resultados com vistas às atividades preventivas;

XI- estabelecer para o pronto atendimento, dos acidentes e das emergências médicas e
promover o treinamento de Primeiros Socorros dentro do Município;

XII- organizar estatísticas de morbidáde e de mortalidade dos trabalhadores, com investigação
de suas possíveis relações com as atividades funcionais;

XIII- orientar e participar na CIPA no que se réfere à preservação e proteção da saúde dos
trabalhadores;

XIV- elaborar programas, supervisionar e participar do treinamento dos empregados,
referente a preservação e proteção da saúde;

XV- sugerir medidas visando ao aproveitamento dos recursos médicos comunitários;

PREFEITURA DE MARÍLIA
Estado de São Paulo

XVI- articular com o setor especializado em Segurança do Trabalho, no estudo e solução dos
problemas comuns aos dois setores;

XVII- articular com os órgãos competentes de reabilitação profissional, nos casos de redução

da capacidade laborativa dos trabalhadores, propor normas e regulamentos internos sobre
Medicina do Trabalho;

XVIII- orientar os diversos órgãos da Prefeitura nos estabelecimentos de medidas e controle
sanitário dos ambientes de trabalho e locais acessórios;

XIX- colaborar nas campanhas de prevenção de acidentes de trabalhos;
XX- colaborar com as autoridades responsáveis em bem-estar e saúde pública;

XXI- manter registro sistemático de todas as ocorrências referentes à saúde de cada servidor;
XXII- manter intercâmbio com entidades ligadas aos problemas de Medicina do Trabalho;

XXIII- elaborar, gerenciar e coordenar o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional;

XXIV- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XXV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Medicina do Trabalho.

ÊS.
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MEDICO ESPECIALISTA - AREA NEUROLOGIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;

IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando

o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço prébospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;

XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional,
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Mancbester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta,

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde,

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Neurologia;

XXVIII- executar outras atribuições eorrelatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscriçãò do conselho de classe, e título de especialista em
Neurologia.

MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA NEUROLOGIA PEDIÁTRICA
I- realizar eonsulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisai- è sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o pmblema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
Vil- apresentar equilíbrio emocional e, disposição para cumprir ações orientadas;
Vlll- adotar medidas de biossegurança;
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IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/beneficio, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros'profissionais ou recursos comtinitários, quando necessário;

XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;
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XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;

XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Ser^dços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;

XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Neurologia Pediátrica;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, título de especialista em
Neurologia ou Pediatria e certificação em neurologia pediátrica pela AMB/Academia
Brasileira de Neurologia/Sociedade Brasileira de Pediatria (TEAMB em Neurologia ou
TEAMB em Pediatria).

PREFEITURA DE MARÍLÍA
Estado de São Paulo

MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA OFTAI.MOLOGIA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
1

Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;

XVII- garantir a continuidade da atenção médica, ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínieo e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistêneia pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- eonhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de riseo e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Oítalmologia;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Oítalmologia.

MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Mumcípio;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa còm o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
Vil- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
Vlll- adotar medidas de biossegiirança;
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IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/beneficio, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às norrnas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida

do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comimitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;

XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Ortopedia e Traumatologia;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circipiscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Ortopedia e Traumatologia.
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MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA OTORRINOLARINGOLOGIA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando

o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Mimicípio e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de

apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Otorrinolaringologia;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Otorrinolaringologia.

MEDICO ESPECIALISTA - AREA PEDIATRIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;

IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
Vil- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
Vlll- adotar medidas de biossegurança;
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IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/beneficio, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na

literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,

intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- eonhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXY- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;

XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Pediatria;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Pediatria.
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MÉDICO ESPECIALISTA- ÁREA PNEUMOLOGIA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;

V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências,em custo/beneficio, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidádo para o paciente, considerando evidências encontradas na

literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Mumcipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos coipunitários, quando necessário;
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando

o grau de resolutividade dos diferentçs serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente; '

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alxmos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classifícadas dentro do protocolo de Manchester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;^

XXIII- conhecer a rede de Sendços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classifícação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e'desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Pneumologia;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Pneumologia.

MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA PSIQUIATRIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;

IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;
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IX- solicitar e interpretar exames complementares, justifieando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de euidado para o paciente, considerando evidências encontradas na

literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário,
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;

XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional,
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXY- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Psiquiatria;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Psiquiatria.
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MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA PSIQUIATRIA

DA INFÂNCIA E

ADOLESCÊNCIA

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- eomimicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;

IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;

VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário,
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço prébospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;

XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Mancbester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os docum-entos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,
intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a ^ea de Psiquiatria da Infância e
Adolescência;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, título de especialista em
Psiquiatria e certificação em psiquiatria da infância e adolescência pela AMB/Associação
Brasileira de Psiquiatria(TEAMB em Psiquiatria).

MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA REUMATOLOGIA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Mumcípio;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;

IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente;

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
Vil- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas;
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VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solieitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida

do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário,
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Municipal da Saúde;

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;

XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
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acompanhamento da evolução do quadro clínieo e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preeneher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,

intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conheeer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justifleativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Reumatologia;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medieina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Reumatologia.
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MÉDICO ESPECIALISTA - ÁREA UROLOGIA
I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos

pelo Modelo de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município;

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do
paciente considerando o seu contexto de vida;

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma
organizada e orientada para o problema do paciente;
IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares;
V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente,

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados;
VII- apresentar equilíbrio emocionai e disposição para cumprir ações orientadas;
VIII- adotar medidas de biossegurança;

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em
evidências, em custo/benefício, no acesso e no fmanciamento de recursos;
X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na
literatura, protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida
do paciente, envolvendo outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário,
XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando
o grau de resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra
referenciar o paciente;

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela
Secretaria Mimicipal da Saúde;
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XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o
recebimento de alunos no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela
administração municipal;

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo
iniciativa, facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto
Atendimento;

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço préhospitalar fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência;
XVII- garantir a continuidade da,atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico no serviço de urgência;

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o
atendimento de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional;
XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o
acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local
de referência de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos,

intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde;
XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região;

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de
classificação de risco e acolhimento;

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema;
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;
XXVII- executar todas as atribuições pertinentes a área de Urologia;

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista em
Urologia.

MÉDICO VETERINÁRIO

I- fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais quando contemplado nos
Programas de Saúde do Ministério da Saúde, realizando exames clínicos e de laboratório
visando à saúde coletiva;

II- fazer vigilância, prevenção e controle de zoonoses, em saúde, visando a saúde coletiva,
III- cumprir os programas e protocolos de prevenção e controle das zoonoses em âmbito
municipal;

IV- promover a saúde coletiva através da atuação conjunta com os demais profissionais de
saúde;

V- promover e participar de campanhas educativas de prevenção de doenças e vacinação;

VI- contribuir para a tomada de deeisões e fixação de diretrizes das Políticas de Saúde,
Agricultura e de Meio Ambiente do mimicípio;
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VII- propor, elaborar, executar e avaliar planos, planejamento e projetos nas áreas da
agricultura, meio ambiente e vigilância em saúde;
VIII- adotar medidas de biossegurança no desenvolvimento das ações;

IX- integrar equipes multiprofissionais de Agricultura, Meio Ambiente e de Vigilância em
Saúde contribuindo na sua área de competência;

X- participar de Programas' de Aprimoramento e Educação Continuada da Secretaria
Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Saúde, e de convênios firmados pela Prefeitura
Municipal de Marília;

XI- desenvolver estudos e pesquisas relacionados com a sua área de atuação objetivando a
melhoria dos serviços prestados;

XII- estabelecer relação de colaboração com colegas, membros da equipe e demais
colaboradores;

XIII- participar na formação de Recursos Humanos na área da Saúde, Agricultura e Meio
Ambiente respeitando os convênios firmados pela Prefeitura Municipal de Marília;

XIV- promover a orientação e inspeção sanitária animal, dos produtos de origem animal e da
saúde ambiental objetivando a saúde pública e o bem-estar animal;

XV- quando solicitado pela chefia imediata, coletar/acondicionar/enviar adequadamente as
amostras ou produtos de interesse a saúde conforme as necessidades de análises, bem como
avaliar os resultados laboratoriais;

XVI- emitir parecer técnico, quando solicitado pela chefia imediata;

XVII- participar de reuniões técnicas e administrativas em nível local, estadual e federal
quando solicitados/convocados;

XVIII- promover a orientação, inspeção e fiscalização sanitária, fazendo cumprir a legislação
sanitária vigente objetivando a saúde pública;
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XIX- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade eompatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina

Veterinária, com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

MENSAGEIRO

I- entregar ofícios, avisos, convites, cartas, malotes e outros documentos de interesse da
administração públiea municipal, em entes públicos ou privados, mediante requisição ou
anuência da autoridade eompetente;

II- buscar nos setores externos da Prefeitura, órgãos públicos e particulares, documentos,

correspondêneias, materiais e demais papéis que forem solicitados, entregando-os nos seus
respectivos destinos;

III- realizar preparação prévia de documentos, organizando-os por endereços para posterior
entrega;

IV- efetuar registros de forma sistemática e metódica, com o fim de viabilizar verificações
posteriores;

V- fazer depósitos bancários;

VI- atender ao públieo, entregando camês relativos à cobrança de tributos municipais,
prestando informações aos eontribuintes, etc.;

Vil- exigir o comprovante nà entrega dos documentos, esclareeendo os destinatários quanto
ao eontido nos mesmos, quando necessário;
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VIII- executar suas tarefas com zelo e agilidade, levando em consideração prazos a serem
cumpridos;

IX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e possuir
Carteira Nacional de Habilitação categoria A/B.

MERENDEIRO

I- zelar pela limpeza dos equipamentos e materiais utilizados na cozinha ou armazenados na
despensa, assim como nas dependências utilizadas para consumo de alimentos, conservando a
higiene dos ambientes;

II- organizar os utensílios e materiais sob sua responsabilidade;
III- receber os alimentos, materiais de limpeza e utensílios, conferindo quantidade, qualidade
e data de vencimento;

IV- armazenar alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado para consumo;

V- controlar os estoques dos gêneros alimentícios, utensílios e de limpeza, verificando,
planejando e informando ao Diretor de Escola, periodicamente, futuras necessidades de
reposição, para suprir a demanda;

VI- preparar a merenda escolar e zelar pela correta manipulação, evitando desperdício,
distribuindo-a para todas as modalidades de ensino ofertadas, nos horários previamente
determinados, de acordo com as orientações da putricionista responsável;

VII- controlar e fiscalizar a permanência de pessoas estranhas dentro da cozinha, coibindo o
fluxo interno;
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VIII- comunicar imediatamente o Diretor de Escola quanto a quaisquer problemas

relacionados aos gêneros alimentícios, quando esses não estiverem de acordo com as normas
estabelecidas;

IX- fornecer dados e informações sobre a alimentação, elaborando relatórios quando
solicitado;

X- participar das reuniões da umdade escolar, quando solicitado ou convocado, assim como,
das capacitações em serviço ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação;
XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

MOTORISTA

I- dirigir veículos oficiais de passageiros, de cargas e lixo;

II- zelar pela manutenção do equipamento e veículos, abastecendo e lubrificando, verificando
bateria, sistema de refrigeração e óleo hidráulico, para assegurar a continuidade da operação,
III- fazer reparos básicos e de emergência nos veículos;
IV- cuidar da limpeza e manutenção do veículo;

V- preencher fichas de controle de quilometragem percorrida, gastos com combustível e
lubrificantes;

VI- recolher o veículo à garagem nas mesmas condições em que o recebeu;

VII- conhecer a malha viária que utiliza, utilizando equipamentos ou aplicativos de GPS,
quando necessário;

VIII- colaborar com servidores a que estiver atendendo;
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IX- auxiliar no carregamento e descarregamento de cargas transportadas;

X- atuar com responsabilidade e segurança, respeitando a legislação de trânsito;

XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e possuir
Carteira Nacional de Habilitação categoria D.

MOTORISTA SOCORRISTA

I- conhecer integralmente os veículos de emergência e seus equipamentos, o que inclui os
especificamente utilizados no atendimento pré-hospitalar, operando-os adequadamente;

II- zelar pela manutenção do equipamento e veículos, abastecendo e lubrificando, verificando
bateria, sistema de refrigeração e óleo hidráulico, para assegurar a continuidade da operação;
III- manter a higienização do veículo, realizando limpeza interna e externa conforme normas
do serviço;
lY- conhecer a malha viária local;

V- conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema préhospitalar local;

VI- conhecer e utilizar todos os equipamentos de proteção individual;

Vil- garantir sua segurança individual e das vítimas no local do atendimento;

VIII- reconhecer as limitações do serviço e saber quando acionar os serviços de apoio, tais
como. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, UTl Móvel, dentre outros;
IX- saber identificar e avaliar sinais e sintomas que subsidiam o diagnóstico de lesões

potencialmente graves, tais como, a cor da pele, tamanho e reatividade pupilar, nível de
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consciência, habilidade de movimentação e reação à dor, sinais vitais, escala de coma de
Glasgow, dentre outros;

X- remover a vítima com proteção da coluna, através de colar cervical e prancha rígida;

XI- manter a permeabilidade das vias aéreas por meio manobras manuais e equipamentos de
suporte básico de vida;

XII- administrar oxigênio por meio de máscara facial;

XIII- controlar o sangramento externo por meio de compressão manual direta do ferimento ou

curativo compressivo, elevação do membro e compressão da artéria que irriga o membro
lesado;

XIV- reconhecer a necessidade de aplicar manobras básicas de reanimação cardiopulmonar;

XV- ser capaz de transmitir, via rádio, a descrição correta da vítima e da cena do acidente,
seguindo, obrigatoriamente, as determinações do médico ou do enfermeiro supervisor;
XVI- aplicar curativos de proteção contra infecções em ferimentos abertos;
XVII- conhecer as técnicas dos curativos valvulado, em avulsões, queimaduras e
eviscerações;

XVIII- imobilizar membros com suspeita de fratura, luxação, entorse e contusões;

XIX- colher informações, de forma sistematizada, do paciente e da cena do acidente, para
serem transmitidas à equipe intra-bospitalar;

XX- reconhecer os períodos do parto, dar assistência ao parto normal em período expulsivo e
recepcionar o recém-nascido;

XXI- conhecer técnicas de transporte da vítima de trauma e dos pacientes em emergências
clínicas, psiquiátricas e obstétricas;

XXII- ser capaz de preencher os formulários e registros obrigatórios do serviço;
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XXIII- apresentar, antes de veneer a anterior, sua recertificação que o habilite a Conduzir
Veículos de Emergência;

XXIV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo, possuir Carteira

Nacional de Habilitação categoria D e Curso de Primeiros Socorros Nível 3.

NUTRICIONISTA

I- planejar, organizar, dirigir, supervisionar e.avaliar os serviços de alimentação e nutrição das
redes municipais de Educação e Saúde;

II- promover a educação nutricional nas instituições públicas municipais e instituições em
parceria para grupos especiais;

III- participar de inspeções samtárias relativas a alimentos;

IV- participar de estudos e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição escolar;
V- prescrever suplementos nutricionais necessários à complementação da dieta;

VI- participar de projetos de equipamentos e utensílios na área de alimentação e nutrição,
VII- planejar cardápios, considerando qualidade da alimentação e seu custo, bem como as
porcentagens dos vários elementos;

VIIT apresentar a previsão de gêneros alimentícios a serem consumidos;
IX- orientar o preparo, cocção e distribuição dos alimentos;

X- realizar programas dê ensino e treinamento do pessoal;

XI- verificar a aceitação da alimentação distribuída nas Escolas e Creches Municipais;
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XII- realizar avaliações antropométricas, avaliar o estado nutricional, orientar o preparo e
administração de dietas enterais;

XIII- planejar, organizar, executar projetos em saúde pública de acordo com a necessidade do
Município;

XIV- elaborar descritivos de produtos nutricionais padronizados pela Prefeitura Municipal;
XV- realizar visitas domiciliares à pacientes com dificuldades de locomoção por situação
clínica ou terapêutica;

XVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas

de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste
último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede primária de saúde;

XVII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Nutrição, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

OPERADOR DE MOTOLANCIA

I- dirigir motolância no exercício de suas atribuições;

II- zelar pela manutenção do equipamento e veículos, abastecendo e lubrificando, verificando
bateria, sistema de refrigeração e óleo hidráulico, para assegurar a continuidade da operação;

III- manter a higienização do veículo, realizando limpeza interna e externa conforme normas
do serviço;
IV- conhecer a malha viária local;

V- garantir sua segurança individual e das vítimas no local do atendimento;
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VI- reconhecer as limitações do serviço e saber quando acionar os serviços de apoio, tais
como, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, UTI Móvel, dentre outros;

VII- ser capaz de transmitir, via rádio, a descrição correta da vítima e da cena do acidente,
seguindo, obrigatoriamente, as determinações do médico ou do enfermeiro supervisor;
VIII- ser capaz de preencher os formulários e registros obrigatórios do serviço, inclusive os
inerentes à atividade de enfermagem;

IX- adotar medidas de biossegurança;

X- garantir a acessibilidade e acolhimento eficiente, eficaz e ágil, às demandas da atenção
primária;

XI- utilizar a prática baseada em evidências para aumentar a segurança e reduzir os custos
operacionais no sei^viço;

XII- utilizar a tecnologia apropriada é compatível com a competência técnica da categoria
profissional;

XIII- comunicar e registrar em prontuário específico e sistema informatizado, as informações
relevantes, de forma organizada e orientada sobre os procedimentos que realizou no paciente;
XIV- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento da assistência primária, para os

diagnósticos e intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de
saúde;

XV- utilizar e seguir os protocolos oficiais de atendimentos, vigentes da época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

XVI- prestar cuidados de enfermagem de menor complexidade técnica aos pacientes em
situação de risco, que exijam conhecimentos específicos da sua área de atuação e ter
capacidade de realizar com destreza as decisões técnicas inerentes à sua competência
profissional;

XVII- promover e participar da integração da equipe multiprofissional, visando a garantia da
assistência;
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XVIII- contribuir para a formação e aperfeiçoamento de profissionais da área de saúde;
XIX- colaborar com programas de pesquisa que visem à qualificação do cuidado à saúde;
XX- responsabilizar-se pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho;
XXI- assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das
atividades de assistência de enfermagem;

XXII- prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em situação crítiea, sob supervisão
direta de enfermeiros;

XXIII- conferir e repor medicações e materiais, de urgência, organizando-os em locais
específicos;

XXIV- garantir a manutenção de equipamentos indispensáveis à monitorização e de
estabilização das eondições vitais da pessoa;

XXV- apresentar, antes de vencer a anterior, sua recertificação que o habilite a conduzir
veículos de emergência;

XXVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Curso de Nível Técnico em Enfermagem,

com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e possuir Carteira
Nacional de Habilitação categoria A.

ORIENTADOR SOCIAL

I- desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção,

defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função
protetiva da família;
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II- desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, construção ou

reconstrução da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de
diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas,
levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;

III- assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
IV- apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
V- atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;

VI- apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a
privacidade das informações;

Vil- apoiar e participar no planejamento das ações;

VIII- organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência
nas unidades e, ou, na comunidade;

IX- acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;

X- apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas umdades e, ou, na
comunidade;

XI- apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência
para a prevenção e o enffentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de
direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;

XII- apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;

XIII- apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de
trabalho;

XIV- apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do
Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
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XV- apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas,

projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas, contribuindo para o
usufruto de direitos sociais;

XVI- apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;

XVII- apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;

XVIII- participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de
processos,fluxos de trabalho e resultado;

XIX- desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos
familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social
vivendadas;

XX- apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;

XXI- informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de

acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos
de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;

XXII- acompanhar o ingresso, freqüência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio
de registros periódicos;

XXIII- apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas;
XXIV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.
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PESQUISADOR EM PALEONTOLOGIA

I- fazer estudos e escavações nos afloramentos rochosos com ocorrências já confirmadas de
fósseis, tanto na região de Marília como em outras áreas do oeste paulista;
II- realizar preparação parcial dos fósseis no campo, remoção e cuidados no transporte para
posterior preparação mecânica no laboratório;
III- fazer a identificação (quando possível) do material coletado, divulgando em eventos
(simpósios e congressos) de paleontologia;

IV- dedicar-se à busca por outros locais que possam vir a apresentar potencial para a coleta de
restos fossilizados;

Y- atuar à frente do Museu de Paleontologia de Marília em relação aos visitantes, tomando

acessível às informações acerca do acervo e dos resultados alcançados com os estudos
paleontológicos, interagindo com o público, incentivando-o a concentrar-se no assunto
exposto, procurando convencê-lo da importância do mesmo;

VI- estimular a visitação ao acervo do Museu de Paleontologia de Marília através de folders e
outros materiais impressos, além da mídia, tomando o processo "Museu-visitante" uma
experiência enriquecedora e gratificante;

VII- organizar os fósseis expostos nas estantes de forma criteriosa, organizada e com as
respectivas informações, a fim de facilitar o entendimento do público sobre a peça que está
sendo observada;

VIII- responsabilizar-se pela guarda, manutenção, definição das normas de uso, seleção dos
materiais a serem incorporados à coleção e ações voltadas para a educação e pesquisa;

IX- firmar parcerias com instituições técnico-científiças, visando ao estudo de materiais, os

quais ficarão sob os cuidados dessas instituições sob a fonna de empréstimo, até o término
dos estudos necessários;
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X- manter contatos com instituições técnico-científicas, bem como com museus do gênero,

objetivando obter materiais para troca, ou ainda sob a forma de réplicas que se destinarão à
exposição;

XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITOS PAT^A PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Ciências

Biológicas, Geografia, Geologia, Arqueologia ou História.

PINTOR DE VEÍCULOS
I- pintar e polir veículos;
II- amaciar a lataria dos veículos para pintura;

III- lixar a lataria e parte ou peças do veículo;
lY-preparar massas e tintas;

V- conservar compressores e demais ferramentas utilizadas no oficio;
VI- pintar autos a duco, sintético e acrílico;

VII- executar consertos em autos e fecuperação tais como: troca de paralamas, capôs,
parachoques, assoalhos e tetos;

VIII- confeccionar, dar acabamento, verificar exatidão, instalar e reparar peças e utensílios de

chapas metálicas, tais como calhas, condutores, caixas, tanques, suportes de proteção e
equipamentos;

IX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
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REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

PROCURADOR jurídico

I- representar o Município judicial e extrajudicialmente, neste caso apenas nos limites das
atribuições desta lei complementar;

II- representar a Fazenda Municipal junto ao Tribunal de Contas;

IIT promover, privativamente, o protesto extrajudicial e a execução da dívida ativa do
Município;

IV- exercer as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da Administração em
geral;

V- propor ao Prefeito medidas convenientes à despesa dos interesses do Município ou à
melhoria do serviço público municipal, especialmente nas áreas conexas à sua esfera de
atribuições;

VI- zelar pelo estrito cumprimento da legislação concernente ao Município, oficiando ao
Prefeito nos casos em que tal se fizer necessário;

Vil- elaborar representações sobre a inconstitucionalidade de leis municipais;

VIII- elaborar pareceres e prestar assistência jurídica nos atos referentes a desapropriação,

alienação e aquisição de imóveis, bem como nos contratos, convênios e outros assimtos de
natureza téenico-legislativo;

IX- elaborar contratos e convênios realizados pela Administração;

X- propor ação civil pública por determinação do Prefeito;

XI- prestar assistência judiciária gratuita aos servidores públicos municipais, da ativa e aos
inativos, que se enquadrem nas condições estabelecidas pela Lei n° 1060/50, em causas que
não conflitem com os interesses da Fazenda Pública em geral;
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XII- promover a arrecadação amigável ou judicial da dívida ativa do Município de qualquer
natureza, tributária ou não;

XIII- representar a Fazenda Pública Municipal nos processos de inventário, arrolamento e

partilha, bem como nos casos de sucessão provisória ou definitiva dos bens dos ausentes e da
herança jacente;

XIV- emitir pareceres sobre matéria fiscal;

XV- representar a Fazenda Pública Municipal em processos ou ações que versem sobre
matéria tributária, fiscal ou financeira;

XVI- realizar trabalhos relacionados com o estudo e a divulgação da Legislação Fiscal e
Tributária;

XVII- realizar o controle da dívida ativa inscrita;

XVIII- realizar o protesto extrajudicial, após verificar a certeza e liquidez da dívida ativa;

XIX- patrocinar,judicialmente, os interesses do Município, salvo nos feitos de atribuição da
Divisão Fiscal e Tributária;

XX- promover as ações do Município na defesa de seus bens, interesses e serviços, em
qualquer juízo e grau de jurisdição, bem como defender-lhe nas ações em que for demandado,
ressalvadas as atribuições da Divisão Fiscal e Tributária;

XXI- peticionar em ações de mandado de segurança, ressalvadas as atribuições da Divisão
Fiscal e Tributária;

XXII- peticionar em processos que haja controle concentrado de constitucionalidade;
XXIII- atuar junto ao Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo;

XXIV- representar o Município pefante os Ministérios Públicos, as Procuradorias Estaduais, a
Advocacia Geral da União, as Defensorias Públicas, os Tribunais de Contas, as Secretarias
Estaduais, os Ministérios da União, os Cartórios extrajudiciais e afins;
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XXV- exercer as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da Administração em
geral;

XXVI- elaborar pareceres e prestar assistência jurídica nos atos referentes a desapropriação,
alienação e aquisição de imóveis;

XXVII- manifestar-se, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, em proposta de Termo de
Ajustamento de Conduta conjuntamente com a Divisão do Contencioso Judicial,

XXVIII- promover a defesa e proteção em qualquer instância administrativa, e em juízo
conjuntamente com a Divisão do Contencioso Judicial; dos bens públicos municipais de uso
comum do povo; dos bens públicos municipais de uso especial e dos bens públicos municipais
dominicais;

XXIX- organizar e acompanhar os processos de desapropriação por necessidade pública,
interesse social ou utilidade pública na esfera administrativa, promovendo, inclusive, a sua
escrituração, registro e averbação;

XXX- funcionar, extrajudicialmente, em casos de locação, arrendamento, enfiteuse e compra
e venda de bens imóveis do Município;

XXXI- elaborar minutas de contratos e requerer ao Cartório de Registro de Imóveis a
inscrição de título relativo a imóvel do Patrimônio Municipal;

XXXII- receber os bens adjudicados judicialmente, sugerindo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, por intermédio do Procurador Geral do Município, a destinação destes;
XXXIII- manifestar-se nos processos de regularização fundiária do Município;

XXXIV- realizar estudos jurídicos e emitir relatórios, mediante solicitação do Procurador
Geral do Município, acerca de assuntos relacionados à sua área de atuação;
XXXV- subsidiar a Divisão do Contencioso Judicial com informações e orientações

referentes às demandas judiciais correlacionadas com sua atribuição;

XXXVI- exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Procurador Geral do
Município, após ouvido o Conselho;
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XXXVII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Direito, com

inscrição ativa na respectiva circtinscrição do conselho de classe.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA EDUCAÇÃO BÃSICA

I- participar da elaboração da proposta pedagógica e do Projeto Político Pedagógico da
unidade escolar;

II- elaborar, cumprir plano de trabalho, e executar projetos em consonância com a proposta

pedagógica constante no Projeto Político Pedagógico e a Proposta Curricular do Sistema
Mtmicipal de Ensino;

III- planejar atendimentos e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos;
IV- participar de reuniões pedagógicas e eventos promovidos pela escola e Secretaria
Mtmicipal da Educação;

V- elaborar relatórios solicitados e manter organizada e atualizada a escrituração sob sua
responsabilidade;

VI- participar de cursos de formação continuada promovidos pela Secretaria Municipal da
Educação e instituições de ensino;

Vil- identificar e assumir suas responsabilidades na garantia dos direitos preconizados no
Estatuto da Criança e do Adolescente;

Vlll- participar das atividades cívicas, culturais e educativas promovidos pela Escola e
Secretaria Municipal da Educação;

PREFEITURA DE MARILIA
Estado de São Paulo

IX- identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade
e estratégias considerando as necessidades especificas do aluno público alvo da educação
especial;

X- elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;

XI- organizar o atendimento dos alunos na sala de recursos multifuncionais, individualmente
ou em grupos;

XII- acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, em como em outros ambientes da
escola;

XIII- estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na
disponibilização de recursos de acessibilidade;

XIV- orientar os professores das unidades escolares e famílias sobre os recursos pedagógicos
e de acessibilidade utilizados pelo aluno;

XV- ensinar e utilizar a tecnologia ássistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos
alunos promovendo sua autonomia e participação;

XVI- estabelecer articulação com os professores da sala de aula regular, visando à

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias
que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares;

XVII- manter a organização e atualização dos documentos oficiais relativos ao Atendimento
Educacional Especializado;

XVIII- colaborar no preenchimento do Referencial de Adequação Curricular do Ensino
Fundamental bem como nas adaptações das avaliações bimestrais realizadas pelo professor do
regular;

XIX- participar do preenchimento e á efetivação do Plano de Metas para os alunos da
Educação Infantil;
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XX- participar, obrigatória e integralmente das Horas de Estudo Coletivo para promover a
reflexão sobre sua prática pedagógica;

XXI- realizar o serviço de itinerâlicia para atendimentos dos alunos com necessidades
educacionais especiais;

XXII- realizar o atendimento especializado utilizando estratégias lúdicas diversas das
desenvolvidas em sala de aula regular;

XXIII- oferecer apoio ao professor da classe regular no trabalho com os alunos com
necessidades educacionais especiais;

XXIV- representar o grupo no Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres;
XXY- cumprir a legislação vigente e os dispositivos do Regimento Escolar;
XXVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Licenciatura Plena em Pedagogia com

Habilitação na área de Educação Especial; ou Licenciatura Plena em Pedagogia e Pósgraduação em Educação Especial ou Psicopedagogia ou Neuropedagogia ou Educação
Inclusiva.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
I- atuar em atividades de treinamento físico, esportivas e de recreação nos projetos

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e pela
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, auxiliando no desenvolvimento das
dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas do público atendido;

II- orientar os participantes quanto aos princípios, regras técnicas e prática de atividades
físicas, esportivas e de recreação;
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III- cuidar da saúde e do desenvolvimento físico das crianças, jovens e adultos participantes

dos projetos, cultivando o hábito da prática da atividade física regular no combate ao
sedentarismo;

IV- organizar, dirigir e promover campeonatos e competições entre as unidades municipais,
bem como entre estas e outros órgãos e entidades;
r-

V- acompanhar os alunos e participantes de projetos sociais e esportivos em campeonatos,
passeios, eventos e outras atividades;

VI- atuar na docência do ciclo I do Ensino Fundamental (1" ao 5 ° ano) da Secretaria

Municipal da Educação, elaborando e cumprindo o seu plano de trabalho, segundo o Plano
Político Pedagógico da unidade escolar e a Proposta Curricular do Sistema Municipal de
Ensino;

VII- ministrar os dias letivos e horas estabelecidas no Calendário Escolar, além de participar

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;

VIII- proporcionar condições para que os alunos com necessidades educacionais especiais
possam participar de atividades recreativas e esportivas;
IX- colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;

X- executar as atividades propostas em seu plano de trabalho apresentado à Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social ou à Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer,informando, sempre que necessário, as dificuldades encontradas;

XI- participar das atividades cívicas, culturais, educativas e esportivas desenvolvidas pela
escola e pelo Município;

XII- participar de reuniões pedagógicas e eventos promovidos pela escola e Secretaria
Municipal da Educação, encontros, cursos de formação continuada;
XIII- avaliar e incentivar a formação de futuros atletas;
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XIV- preparar atletas, acompanhar e supervisionar as equipes profissionais e amadoras para a
representação do Município em competições oficiais dentro e fora da cidade;
XV- utilizar recursos de informática e executar outras tarefas da mesma natureza e nível de

complexidade associadas ao ambiente organizacional;

XVI- responsabilizar-se pela organização do material esportivo;

XVII- participar, obrigatória e integralmente das Horas de Estudo Coletivo para promover a
reflexão sobre sua prática pedagógica;

XVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Nível Superior em Educação Física com

formação na antiga Licenciatura Plena (Resolução CFE 03/87 - Licenciado/Bacharel) e
formação conjunta na Licenciatura (Resolução CNE/CP 01/02) e Bacharelado (Resolução
CNE/CES 07/04), com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

PROFESSOR DE EMEF

I- executar as atividades docentes propostas em seu plano de ensino, apresentando ao Diretor
da Escola, sempre que necessário, as dificuldades encontradas;
II- colaborar no processo de orientação educacional, mantendo permanente contato com os

pais dos alunos e seus responsáveis, informando-os e orientaqdo-os sobre o desenvolvimento
dos educandos e obtendo dados de interesse para o processo educativo;

IIT executar, manter organizada e atualizada a escrituração sob sua responsabilidade;

IV- proceder à observação dos alunos, identificando as necessidades e carências de ordem
social, psicológica, material ou de saúde, que interferem na aprendizagem, encaminhando-os
ao Diretor da Escola para as providências cabíveis;
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V- participar das atividades cívicas, culturais e educativas da Escola e da comunidade;
VI- participar da Associação de Pais e Mestres das Escolas, Conselho de Escola;

YII- participar de reuniões pedagógicas, encontro de educação, cursos de formação
continuada, comemorações e promoções internas da Escola;

VIII- executar quaisquer outras atribuições correlatas determinadas pela Secretaria Municipal
da Educação e constantes no Projeto Político Pedagógico;

IX- lecionar em salas de Educação de Jovens e Adultos, conforme previsto em legislação
própria;

X- ministrar aulas de reforço escolar, cm período contrário ao seu, quando lhe for atribuída
esta responsabilidade;

XI- viabilizar a participação efetiva dos alunos nas diferentes situações de aprendizagem,
promovendo a Educação Inclusiva;

XII- participar, obrigatória e integralmente das Horas de Estudo Coletivo;
XIII- implementar a Proposta Curricular do Sistema Municipal de Ensino;

XIV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENJ O DO CARGO: Licenciatura Plena em Pedagogia.

PROFESSOR DE EMEI

I- executar as atividades docentes propostas em seu plano de ensino, apresentando ao Diretor
da Escola as dificuldades encontradas;

II- colaborar no processo de orientação educacional, mantendo permanente contato com os

pais dos alunos e seus responsáveis, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento
dos educandos e obtendo dados de interesse para o processo educativo;
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III- executar, manter organizada e atualizada a escrituração sob sua responsabilidade;

IV- proceder à observação dos alunos, identificando as necessidades e carências de ordem
social, psicológica, material ou de saúde, que interferem na aprendizagem, encaminhando-os
ao Diretor da Escola para as providências cabíveis;

Y- participar das atividades cívicas, culturais e educativas da Escola e da comunidade;
VI- participar da Associação de Pais e Mestres das Escolas, Conselho de Escola e outras
instituições auxiliares da escola;

VII- participar de reuniões pedagógicas, encontros de educação, cursos de atualização,
comemorações e promoções intemas da Escola;

VIII- participar, obrigatória e irítegralmente das Horas de Estudo Coletivo;
IX- viabilizar a participação efetiva dos alunos nas diferentes situações de aprendizagem,
promovendo a Educação Inclusiva;

X- implementar a Proposta Curricular do Sistema Mimicipal de Ensino;

XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Licenciatura Plena em Pedagogia.

PROFESSOR DE INGLÊS DA EDUCAÇÃO BASICA

I- promover a integração dos. conteúdos da Língua Inglesa com as demais áreas do
conhecimento;

II- ministrar aulas da Língua Inglesa a partir do cotidiano dos alunos de cada unidade escolar;

III- participar da elaboração da proposta pedagógica e do Projeto Político Pedagógico da
unidade escolar;
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IV- elaborar, cumprir plano de trabalho, e executar projetos em consonância com a proposta
pedagógica constante no Projeto Político Pedagógico;

V- planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos;
VI- ministrar aulas, promovendo o processo de ensino e aprendizagem;
Vil- participar da avaliação do rendimento escolar;

VIII- zelar por todos alunos, atendendo às dificuldades de aprendizagem;
IX- participar de reuniões pedagógicas e demais eventos promovidos pela escola;

X- participar de cursos de atualização e aperfeiçoamento programado pela escola e pela
Secretaria Municipal da Educação;

XI- participar de atividades escolares de articulação que envolvam a família e a comunidade;
XII- elaborar relatórios solicitados e manter organizada e atualizada a escrituração sob sua
responsabilidade;

XIII- promover a participação dos pais ou responsáveis pelos alimos no processo de avaliação
do ensino e aprendizagem;

XIV- viabilizar a participação efetiva dos alimos nas diferentes situações de aprendizagem,
promovendo a Educação Inclusiva;

XV- identificar e assumir suas responsabilidades na garantia dos direitos preconizados no
Estatuto da Criança e do Adolescente;

XVI- participar de programas de avaliação escolar e institucional nas esferas municipal,
estadual e federal;

XVII- participar das atividades cívicas, culturais e educativas promovidos pela Escola e
Secretaria Municipal da Educação;
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XVIII- ministrar os dias letivos estabelecidos no Calendário Escolar, além de participar

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;

XIX- participar, obrigatória e integralmente, das Horas de Estudo Coletivo para promover a
reflexão sobre sua prática pedagógica;

XX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Letras com
Habilitação em Inglês.

PROFESSOR DE LIBRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

I- ensinar a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS aos alunos com Deficiência Auditiva da
Rede Municipal de Ensino;

II- participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Projeto Político Pedagógico da
unidade escolar;

III- elaborar, cumprir plano de trabalho, e executar projetos em consonância com a proposta
pedagógica constante no Projeto Político Pedagógico;

IV- viabilizar a participação efetiva dos alunos nas diferentes situações de aprendizagem,
promovendo a Educação Inclusiva;

V- adotar estratégias metodológicas mais adequadas ao favorecimento da aprendizagem dos
alunos surdos;

VI- participar da avaliação do rendimento escolar;

VII- participar de reuniões pedagógicas e demais eventos promovidos pela escola;

VIII- participar de cursos de atualização e aperfeiçoamento programado pela escola e pela
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Secretaria Municipal da Educação;

IX- participar de atividades escolares de articulação que envolvam a família e a comumdade;

X- promover a participação dos pais ou responsáveis pelos alunos no processo de avaliação
do ensino e aprendizagem;

XI- elaborar relatórios solicitados e manter organizada e atualizada a escrituração sob sua
responsabilidade;

XII- participar de programas de avaliação escolar e institucional das esferas: mtmicipal,
estadual e federal;

XIII- identificar e assumir suas responsabilidades na garantia dos direitos preconizados no
Estatuto da Criança e do Adolescente;

XIV- participar das atividades cívicas, culturais e educativas promovidos pela Escola e
Secretaria Municipal da Educação;

XV- participar da Associação de Pais e Mestres da Escola e dos Conselhos de Escola;
XVI- ministrar os dias letivos estabelecidos no Calendário Escolar, além de participar

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;

XVII- participar de Horas de Estudo Coletivo e das reuniões pedagógicas;
XVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Licenciatura Plena em Pedagogia com

Habilitação em Deficiência Auditiva ou Licenciatura Plena em Pedagogia, constando no
Histórico Escolar a disciplina LIBRAS.
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PSICOLOGO

I- utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de diagnóstico e orientação

psicológica, seleção e acompanhamento profissional, orientação psicopedagógica e promoção
da adaptação do indivíduo;

II- planejar, supervisionar e executar serviços de orientação psicológica, a nível individual,
social comunitário e institucional, nas áreas da saúde, educação e organização social,

III- planejar e executar cursos, treinamentos e orientações específicas para professores e
profissionais das áreas afins, tais como creches e núcleos;

IV- participar da instalação e funcionamento de escolas e instituições de atendimento
especializado;

V- planejar programas de saúde e higiene mental, em conjunto com a equipe técnica da
Secretaria Municipal da Saúde;

VI- desenvolver orientação familiar, diagnóstico diferencial para encaminhamentos, terapias
breves, avaliação global da criança com dificuldades de adaptação eseolar e institucional,
YII- realizar atividades de caracterização da instituição, salas de aula e/ou atividades dos
educandos e de suas famílias, com a finalidade de diagnósticos de questões que interfiram no
cotidiano dos indivíduos, visando orientações psicopedagógicas;

VIII- planejar e executar instrumentos técnicos de diagnósticos que facilitem a visualização
das reais necessidades de treinamento para pessoal, visando maior integração e
funcionamento do trabalho;

IX- exercer atividade no campo da Psicologia Aplicada ao Trabalho, como recrutamento,

seleção, orientação, treinamento e acompanhamento profissional;
X- realizar atividades como: análise de funções, tarefas e ocupações típicas, testes, provas,

entrevistas, controle de absenteísmo, entrevistas de desligamento, estudo de casos de acidente
de trabalho, avaliação de desempenho de pessoal e orientação psicológica, para assegurar a
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contratação de pessoal dotado dos requisitos neeessários, ao indivíduo maior satisfação no
trabalho e elaboração de umajusta política de promoção pessoal;

XI- estudar as relações de dependências e interdependências do indivíduo com o seu meio

(família, local de trabalho, bairro e instituições), utilizando técnicas, tais como: entrevistas,
escalas de atitude, grupos e outras;

XII- planejar, realizar e interpretar pesquisas de opinião pública, bem como intervenção
psicossocial ao nível institucional;

XIII- adaptar à realidade brasileira, instrumentos técnicos gerados em outros centros
científicos;

XIV- realizar projetos integrados em equipe multidisciplinar;

XV- atuar em abordagem prevista, corretiva e de conscientização do homem, gerando dados
que subsidiem pesquisas;

XVI- realizar perícias e emitir pareceres sobre matéria de psicologia;

XVII- exercer atividades no Disque 100 e Disque 180 da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos em atendimento de denúncias de violações de Direitos Humanos, avaliando a

procedência das denúncias, elaboração de relatório e encaminhamento ao órgão responsável;
XVIII- fazer o acompanhamento das vítimas e agressores de violação de Direitos Humanos
atendidas através do Disque 100 e Disque 180;

XIX- atuar em equipe multidisciplinar para tratamento e acompanhamento de dependência
química/álcool e transtornos de diversas espécies;

XX- realizar os procedimentos de testagem rápida para triagem e diagnóstico para HIV,
Hepatites e VDRL (Sífilis), após devida capacitação;

XXI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

PREFEITURA DE MARILÍA
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REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior de Psicologia, com

inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

PSICOPEDAGOGO

I- realizar agendamentos para as anamneses, avaliações e intervenções sempre de acordo com
a coordenação e a equipe de avaliação;

II- realizar anamnese com os pais ou responsáveis pelo aluno, levando possíveis causas das
dificuldades apresentadas pelo mesmo no rendimento escolar;

III- realizar avaliação psicopedagógica para confirmar as hipóteses e diagnósticos a cerca das
dificuldades de aprendizagem apresentadas pelo aluno, bem como ter o primeiro contato com
o mesmo e estabelecer relação de confiança mútua;

IV- diante do resultado da avaliação, elaborar o plano de intervenção psicopedagógica,

respeitando o diagrama de conteúdos elaborados pela Secretaria Mumcipal da Educação para
a série/turma a qual o aluno freqüenta;

V- apresentar relatório de avaliação psicopedagógicos para subsidiar as ações da
Coordenação, bem como apoiar o trabalho pedagógico na Unidade Escolar do aluno;
VI- enviar relatórios para a escola de origem do aluno após a avaliação psicopedagógica,
informando a escola do resultado da avaliação e a proposta de intervenção, permitindo que a
escola auxilie na melhora do desempenho dO aluno;

VII- em caso de desligamento da intervenção, seja por abandono, por faltas sem justificativas,
por alta, mudanças ou qualquer outro motivo, notificar a escola para anotações no prontuário
do aluno e demais providências que a direção da escola julgar necessárias;
VIII- manter atualizada e organizada toda a documentação referente à atuação, e apresentar
relatórios conforme solicitação da Coordenação ou da Secretaria;
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IX- informar a coordenação sobre qualquer fato ou acontecimento que venham a ocorrer em
sua atuação, que possam ter decorrências ou, por ventura, gerar desentendimentos ou
incompreensões;

X- participar das reuniões de equipe para discutir os casos de alunos atendidos em conjunto,
para apresentar sugestões que possam melhorar seu local de trabalho e a convivência pacífica
no ambiente;

XI- zelar e cuidar da manutenção de todos os materiais e equipamentos que forem de sua
competência;

XII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Licenciatura Plena em Psicopedagogia;
ou Licenciatura Plena em Pedagogia ou Psicologia e Pós-Graduação em Psicopedagogia, em
qualquer situação com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

SUPERVISOR DE SANEAMENTO

I- coordenar e distribuir as ações dos Agentes de Saúde, Agentes Comunitário de Saúde,

Agentes de Controle de Endemias e Agentes de Controle de Zoonoses, executando supervisão
direta e indireta, colaborando com suas atividades, além de fornecer orientação necessária;
II- manter informadas as equipes das situações epidemiológicas prioritárias da Secretaria
Municipal da Saúde;

III- planejar e executar as ações no âmbito de sua área de atuação;

IV- atuar junto com a equipe nos processos de alimentação e fechamento dos Sistemas de
Informação em Saúde;

V- realizar reuniões periódicas com sua equipe e gestores de unidades;

PREFEITURA DE MARÍLÍA
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VI- assegurar a ordem e disciplina dos Agentes de Saúde, Agentes Comunitários de Saúde,
Agente de Controle de Endemias e Agente de Controle de Zoonoses;

Vil- dirigir o veículo oficial, no exercício de suas funções, na área de atuação;
VIII- participar das atividades relacionadas aos programas de saúde desenvolvidos pela
Secretária Municipal da Saúde, o que inclui realizar o serviço de vigilância em saúde nos

territórios de responsabilidade das equipes de saúde de acordo com o perfil epidemiológico
dos trabalhos;

IX- assessorar os superiores hierárquicos em assuntos da área de vigilância em saúde;
X- assessorar, em vigilância em saúde, quando solicitado e dentro da área de atuação da
Secretária Municipal da Saúde, entidades da comunidade;

XI- participar do planejamento, execução e avaliação do treinamento do pessoal auxiliar em
assuntos de vigilância em saúde;

XII- participar de reuniões técnico-administrativas em nível local, distrital, regional e central,
quando convocado;

XIII- participar da coordenação das atividades de vigilância em saúde com as demais da

Secretaria Municipal da Saúde, visando o aprimoramento do serviço;

XIV- orientar a comunidade em assuntos relacionados à vigilância em saúde;
XV- conhecer a legislação vigente relacionada às ações de vigilância em saúde;
XVI- operar sistemas informatizados;
XVII- compor equipe de vigilância sanitária;

XVIII- agregar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas;

XIX- participar dos programas de educação permanente proposto pela Secretaria Municipal
da Saúde;
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XX- realizar fiscalização sanitária de risco baixo, autuar e aplicar penalidades aos infratores,
seguindo o Código Sanitário do Estado de São Paulo ou normativa que venha a substituir, o
que inclui:

a) habitações e estabelecimentos comerciais e de serviços;

b) piscinas de uso coletivo restrito, tais como: as de clubes, condomínios,
escolas, associações, hotéis, motéis e congêneres;
c) instalações prediais de águas e esgotos;

d) condições sanitárias das ligações de água e esgoto à rede pública;
e) estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salões de beleza, casas

de banho, estabelecimentos esportivos de ginástica, cultura física, natação
e congêneres, asilos, creches e similares;

f) estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis e congêneres, clubes recreativos
e similares, lavanderias e similares, agências funerárias, velórios,

necrotérios, cemitérios e crematórios, no tocante às questões higiênicosanitárias;

g) estabelecimentos que comercializem e distribuam gêneros alimentícios,
bebidas e águas minerais;

h) estabelecimentos que fabriquem e manipulem gêneros alimentícios e
envasem bebidas e águas minerais.

XXI- encaminhar para análise laboratorial alimentos e outros produtos para fins de controle;
XXII- apreender alimentos, mercadorias e outros produtos que estejam em desacordo com a
legislação sanitária vigente;

XXIII- efetuar interdição de produtos, embalagens e equipamentos em desacordo com a
legislação sanitária vigente;

XXIV- efemar interdição parcial ou total do estabelecimento fiscalizado;
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XXV- expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de

infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação
específica;

XXVI- executar e participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de
Vigilância Epidemiológica e Atenção à Saúde, incluindo as relativas à Saúde do Trabalhador,
Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente;

XXVII- fazer cumprir a legislação sanitária federal, estadual e municipal em vigor;
XXVIII- exercer o poder de polícia do Município na área de saúde pública;

XXIX- elaborar réplica fiscal em processos oriundos de atos em decorrência do poder de
polícia sanitária do Município;

XXX- relatar ou proferir voto nos processos relativos aos créditos do Município, enquanto
membros de Juntas de Julgamentos e de Recursos Fiscais Sanitários;

XXXI- orientar o contribuinte/cidadão via telefone e presencialmente para sanar
dúvidas/dificuldades referentes à área de atuação, bem como em caso de denúncias;
XXXII- prestar informações escritas nos casos de interposição de recursos das autuações ou
nos casos de requerimentos/solicitações junto à área de atuação da vigilância sanitária;

XXXIII- elaborar e digitar relatórios, pertinentes às ações da área de atuação;

XXXIV- lançar dados em sistema informatizado, pertinente às ações da área de atuação da
vigilância sanitária;

XXXV- fazer leitura dos dados do sistema informatizado;

XXXVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e possuir
Carteira Nacional de Habilitação categoria A/B.
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SUPERVISOR DE SAÚDE

I- coordenar as ações de vigilância ambiental e controle de vetores executadas pelas equipes
locais de saúde;

II- auxiliar a coordenação dos programas de saúde na elaboração das estratégias de prevenção
e combate às endemias, atuando como elemento de ligação entre esta e as equipes locais;
III- compor, de forma pró ativa, a equipe de gestão local nas unidades em que se encontrar
adstrito, participando do planejamento das atividades relacionadas à prevenção e combate às
endemias;

IV- manter as equipes informadas sobre Os assuntos de prioridade para a Secretaria Mtmicipal
da Saúde;

V- prestar apoio às ações de prevenção e promoção à saúde desenvolvidas no Mimicípio;
VI- executar a supervisão direta e indireta das atividades dos Agentes de Controle de
Endemias, Agentes de Controle de Zoonoses e Agentes de Saúde;

VII- orientar e apoiar os demais profissionais envolvidos em ações de vigilância em saúde;
VIII- buscar o conhecimento de todas as ffagilidades e fatores de risco existentes em suas
áreas de abrangência;

IX- exercer a fimção de fiscalização e seus ritos administrativos, como prerrogativa de
Autoridade Sanitária, diante das irregularidades identificadas na rotina de trabalho;
X- alimentar e acompanhar o lançamento de dados de acordo com as normas do SUS e

sistemas vigentes, emitindo periodicamente relatórios específicos de suas áreas de atuação e
informando à coordenação as necessidades de alterações no processo de trabalho;
XI- participar de campanhas voltadas à promoção da saúde coletiva;

XII- participar das reuniões agendadas com as equipes locais ou coordenação central;

XIII- participar de pesquisas e projetos da área de vigilância epidemiológica e ambiental;
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XIV- organizar e participar de ações educativas na área de saúde coletiva;

XV- garantir que as metas estabelecidas pelos programas de controle de endemias sejam
cumpridas pelas equipes locais;

XVI- utilizar os veículos oficiais disponíveis ao setor na execução das ações de controle,
devendo possuir carteira de habilitação para tanto;

XVII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo e possuir
Carteira Nacional de Habilitação categoria A/B.

TÉCNICO AGRÍCOLA

I- cuidar do tratamento do solo e utilização de adubos;

II- implantar sistema de irrigação e drenagem;

III- planejar as construções rurais adequadas para o armazenamento e conservação dos
produtos;

IV- supervisionar e orientar agricultores;

V- cuidar da aplicação de novas técnicas e organizar a exploração racionalizada do meio
rural;

VI- assistir aos técnicos especializados em pesquisas que objetivem o aperfeiçoamento dos
métodos e técnicas utilizadas na produção agrícola e colocar em prática projetos de defesa
sanitária vegetal;

Vil- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
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REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Curso de Nível Técnico em Agricultura,
com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

I- adotar medidas de biossegurança;
II- garantir a acessibilidade e acolhimento eficiente, eficaz e ágil, às demandas da atenção

III- utilizar a prática baseada em evidências para aumentar a segurança e reduzir os custos
operacionais no serviço;

IV- utilizar a tecnologia apropriada e compatível com a competência técnica da categoria
profissional;

V- comunicar e registrar em prontuário específico e sistema informatizado, as informações
relevantes, de forma organizada e orientada sobre os procedimentos que realizou no paciente;
VI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento da assistência primária, para os
diagnósticos e intervenções adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de
saúde;

VII- utilizar e seguir os protocolos oficiais de atendimentos, vigentes da época, com vistas às
morbidades sazonais e loco regionais;

VIII- prestar cuidados de enfermagem de menor complexidade técnica aos pacientes em
situação de risco, que exijam conhecimentos específicos da sua área de atuação e ter

capacidade de realizar com destreza as decisões técnicas inerentes à sua competência
profissional;

IX- promover e participar da integração da equipe multiprofissional, visando a garantia da
assistência;

X- contribuir para a formação e aperfeiçoamento de profissionais da área de saúde;
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XI- colaborar com programas de pesquisa que visem à qualificação do cuidado à saúde;
XII- responsabilizar-se pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho;

XIII- assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das
atividades de assistência de enfermagem;

XIV- prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em situação crítica, sob supervisão
direta de enfermeiros;

XV- preencher documentos inerentes à atividade de enfermagem;
XVI- conferir e repor medicações e materiais, de urgência, organizando-os em locais
específicos;

XVII- garantir a manutenção de equipamentos indispensáveis à monitorização e de
estabilização das condições vitais da pessoa;
XVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade

compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.
REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Curso de Nível Técnico em Enfermagem,
com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

I- agendar e convocar servidores, para todos os tipos de exames ocupacionais;
II- realizar a pré-consulta dos exames médicos ocupacionais (admissional, periódico, etc.), no
tocante ao preenchimento de fichas de anamnese ocupacional, antropometria, sinais vitais,
carteira de vacinação, etc.;

III- agendar os exames complementares e avaliações solicitadas pelos médicos em exames
ocupacionais;
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IV- atualizar o esquema de vacinação dos servidores sempre que for necessário e participar
ativamente de todas as campanhas internas (vacinação, hipertensão, etc.);
V- participar do planejamento e execução de programas de educação sanitária, alimentar, etc.,
que visem a prevenção de doenças ocupacionais;
VI- participar efetivamente de todas as ações que envolvam prevenção e promoção da saúde e
reabilitação do servidor;

VII- realizar levantamento de doenças e acidentes de trabalho para estudos epidemiológicos;
VIII- participar e realizar avaliações das condições de trabalho, inquéritos sanitários. e
ambientais nos locais de trabalho, bem como orientar os servidores sobre medidas laborais

para diminuição ou neutralização dos agentes nocivos à saúde e dos acidentes de trabalho;

IX- visitar, sempre que necessário, servidor impossibilitado de comparecer ao setor por
motivos de doença (internado ou no domicílio);
X- acompanhar o PCMSO e os procedimentos propostos detalhadamente;
XI- emitir relatórios mensais contendo o total de exames realizados, absenteísmo, etc., e

outros relatórios solicitados pela chefia, assim como digitar os exames no programa do
PCMSO que gera o relatório anual;

XII- cooperar com as atividades de meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e

destinação dos resíduos, ineentivando e conscientizando o servidor da sua importância para a
vida;

XIII- auxiliar a equipe médica e a equipe de segurança, nas diversas funções que forem de sua
competência;

XIV- zelar e cuidar da manutenção de todos os materiais e equipamentos do setor;

XV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.
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REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Curso de Nível Técnico em Enfermagem,
com inscrição ativa na respectiva circimscrição do conselho de classe, especialização técnica
em Enfermagem do Trabalho e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria A/B.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
I- estabelecer, em conjunto com o órgão de suprimento, os níveis de estoque de materiais e
equipamentos de segurança, e supervisionar sua aquisição, distribuição e manutenção;

II- inspecionar o funcionamento e a observância da utilização dos equipamentos de segurança;
III- estudar e implantar sistema de proteção contra incêndios e elaboração de planos de
controle dos efeitos de catástrofes;

IV- supervisionar as atividades de combate a incêndios e de salvamento;

V- promover a manutenção rotineira, distribuição, instalação e controle dos equipamentos de
proteção contra incêndios;

VI- articular junto aos órgãos de suprimento, na especificação de materiais e equipamentos,
cuja manipulação, armazenagem ou funcionamento estejam sujeitos a riscos;
VII- analisar acidentes, investigando as causas e propondo medidas preventivas e corretivas;
VIII- promover campanhas intemas de prevenção de acidentes do trabalho;

IX- promover, em articulação com o órgão de treinamento de pessoal e com os órgãos
envolvidos, a elaboração de programas de treinamento geral e específico de segurança do
trabalho;

X- supervisionar e orientar as empreiteiras e subempreiteiras, quanto à observância de normas
de segurança;

XI- organizar e orientar sob aspectos técnicos, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
-CIPA;
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XII- articular o intercâmbio com entidades ligadas aos problemas de segurança do trabalho;
XIII- manter e elaborar um fichário estatístico sobre acidentes do trabalho ocorridos na

empresa, que permitam a análise e o acompanhamento dos resultados do programa de
Segurança do Trabalho;

XIV- articular com o setor de Medicina do Trabalho, estudo e solução de problemas comuns
aos dois setores;

XV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Curso de Nível Técnico em Segurança do

Trabalho, com inscrição ativa no Ministério do Trabalho e Emprego, e possuir Carteira
Nacional de Habilitação categoria A/B.

TÉCNICO DESPORTIVO

I- desenvolver trabalho técnico-pedagógico, esportivo e de lazer, junto à comunidade que

freqüenta os poliesportivos, seja ela formada por crianças ou adultos, independentemente de
sexo, desenvolvendo diversas escolinhas de esportes, de acordo com a orientação emanada do
Secretário Municipal de Esportes e Lazer;

II- colaborar em eventos desportivos e de lazer realizados nos finais de semana, programados
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, bem como em eventos realizados nos

poliesportivos nos quais estiver lotado, quando requisitados por escrito à Secretaria, pelas
entidades comunitárias e filantrópicas da região;

III- colaborar com o administrador do poliesportivo, que diz respeito à manutenção da
estrutura física do mesmo;

IV- exercer suas atividades, quando requisitado pelo Secretário Municipal de Esportes e

Lazer, em eventos com modalidades competitivas realizados em clubes do Município, desde
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que haja prévia autorização do Prefeito, proveniente de convênios firmados entre o Município
e os referidos clubes;

V- educar o indivíduo pela ginástica, recreação e esportes;
VI- promover o hábito da atividade física, educar os movimentos, desenvolver a força,
aumentar a flexibilidade, criar maior harmonia das formas, através de atividades ministradas
aos atletas;

VII- cuidar da saúde e do desenvolvimento físico das crianças, jovens e adultos em qualquer

estabelecimento municipal, onde a ginástica e os exercícios constem da programação anual;
VIII- proporcionar recreação e lazer aos servidores dos órgãos municipais;
IX- cuidar e preparar os atletas profissionais e amadores;
X- organizar grupos esportivos e recreativos;
XI- atuar em ginásios de esportes, praças e entidades desportivas;

XII- recuperar indivíduos que tenham quaisquer defeitos físicos, através de ginástica
corretiva;

XIII- treinar pessoas para que formem um time que competirá em jogos e campeonatos em

qualquer modalidade escolhida, ensinando-lhes as técnicas e as táticas a serem empregadas,
supervisionando sua execução para assegurar seu bom desempenho;
XIV- organizar, dirigir e promover os esportes de suas especialidades, que podem ser:
atletismo, natação, ginástica olímpica, futebol de campo, basquetebol, voleibol, etc.;
XV- ministrar aulas de Educação Física e recreação nas Unidades Escolares Municipais
quando solicitadas;
XVI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional

apresentada para fins de promoção.
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REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Educação Física,

com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.

TÉCNICO EM AGRIMENSURA

I- executar levantamentos geodésicos e topo hidrográficos, por meio de levantamentos
altimétricos e planimétricos;
II- planejar trabalhos em geomática;
III- executar levantamentos topográficos em geral, locações, nivelamentos de precisão e
cálculos, desenhos e croquis, inclusive cópias, ampliações e reduções decorrentes desses
trabalhos;

IV- realizar desenhos e croquis, inclusive cópias, ampliações e reduções decorrentes desses
trabalhos;

V- efetuar demarcações gerais;
VI- realizar cálculos e desenhos;

VII- elaborar documentos cartográficos, definindo escalas, cálculos cartográficos,
aerotriangulação e restituindo fotografias aéreas;
VIII- examinar, preparar e operar aparelhos topográficos;

IX- realizar a interpretação de fotos terrestres e aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas e

plantas para identificação de' acidentes geométricos e

pontos de apoio

para

georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos;

X- fazer levantamentos de cunho altimétrico, topográfico e planimétrico em obras diversas,
bem como determinar locais exatos tanto de elementos do terreno quanto de referências de
nível;
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XI- fazer levantamentos, tanto da superfície quanto do solo da terra, da topografia natural e de
obras existentes, com o objetivo de determinar perfil, localização, dimensões precisas e
configuração de locais como terrenos, campos ou estradas;
XII- garantir dados fundamentais e exatos aos trabalhos de construção, exploração e criação
de mapas em geral;
XIII- fazer supervisão de trabalhos de topografia, determinando balizamento, colocação de

estacas e indicações de referências de nível, de marcos de locação e demais itens;
XIV- coordenar auxiliares, designando tarefas, com vistas a determinar o modo de execução,

nível de precisão de levantamentos e escalas de apresentações de plantas, entre outras
atividades;

XV- realizar alinhamento de todos os projetos junto à Municipalidade;
XVI- realizar medições de parcelas e levantamentos territoriais;
XVII- realizar elaboração, desenvolvimento e manutenção de Cadastros Técnicos Territoriais;
XVIII- realizar projeto e execução de parcelamento do solo urbano e rural;
XIX- realizar nivelamento de precisão e cálculos e nivelamento de ruas e áreas de terras;
XX- realizar cálculos de volumes de corte e aterro;

XXI- realizar locação topográfica de obras, de parcelamentos, de rodovias e de ferrovias;

XXII- utilizar-se de equipamentos topográficos, assim como de softwares de automação
topográfica, GNSS e GIS, se disponibilizados pela Prefeitura;
XXIII- elaborar relatórios diários de obras;
XXIV- emitir laudos;

XXV- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis

com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

»
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REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Curso Técnico em Agrimensura, com
inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe, e possuir Carteira Nacional
de Habilitação categoria A/B.

TELEFONISTA

I- atender a chamados telefônicos internos e externos, operado o sistema tecnológico
disponibilizado;

II- controlar e auxiliar as ligações de telefones automáticos;

III- conhecer o organograma da instituição, agilizando o atendimento, bem como, estar em

condições de interpretar o assunto solicitado, direcionando a demanda para o setor
competente;

IV- consultar listas telefônicas, pesquisar banco de dados e manter atualizado cadastros de

fácil e pronta utilização;
Y- manter registro de ligações a longa distância;
VI- transmitir informações corretamente;

VII- prestar informações gerais relacionadas com a repartição;

VIII- zelar pelos equipamentos que utiliza, providenciando seu reparo no caso de defeitos;
IX- executar tarefas de apoio administrativo referentes à sua área de atuação;
X- atuar junto à Ouvidoria Geral do Município;

XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.
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TELEFONISTA AUXILIAR DA REGULAÇÃO MEDICA -TARM
I- operar todos os equipamentos de rádio, comunicação, telefonia, dentre outros de acordo
com avanço tecnológico aplicável ao serviço, na Central de Ambulâncias e Central de
Regulação Médica do SAMU 192, sempre que se fizer necessário;
II- realizar atendimentos telefônicos, anotar informações, preencher planilhas e formulários, e

atender solicitações, de acordo com as demandas da população ou autoridade competente;
III- prestar informações quanto ao andamento das solicitações;

IV- registrar em sistema de informatização os dados de produção da Central de Ambulâncias
e da Central de Regulação Médica do SAMU-192;

V- estabelecer contato com os cómponentes das ambulâncias, sempre que necessário;

VI- estabelecer contatos com os hospitais, serviços de saúde de referência e serviços de apoio
do Município;

VII- proceder de acordo com os 'protocolos da Central de Ambulâncias e da Central de
Regulação Médica do SAMU 192;

VIII- atender as determinações do médico regulador da Central de Regulação Médica do
SAMU-192;

IX- transferir a ligação aos médicos reguladores logo após colher os dados necessários, para
ausculta de 24 horas ininterruptas, durante todo o plantão;

X- conhecer a malha viária e as principais vias de acesso a todas as áreas do Município;
XI- ser polivalente na utilização dos recursos;
XII- ser capaz de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades demandadas;
XIII- articular ações harmonízadoras e ordenadoras buscando a resposta mais eqüitativa

possível frente às necessidades expressas e devidamente hierarquizadas;
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XIV- nortear-se por pactos estabelecidos entre as instâncias gestoras do Sistema e demais
atores envolvidos no processo assistencial;
XV- decidir sobre a resposta mais adequada para cada demanda;
XVI- manter a higienização dos aparelhos de trabalho;

XVII- exercer o controle operacional da frota de veículos de emergência;
XVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade
compatíveis com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação
profissional apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

I- avaliar as habilidades fimcionais do indivíduo, elaborar a programação terapêuticoocupacional e executar o treinamento das funções para o desenvolvimento das capacidades de
desempenho das Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida
Diária (AlVDs) para as áreas comprometidas no desempenho ocupacional, motor, sensorial,
percepto-cognitivo, mental, emocional, comportamental, funcional, cultural, social e
econômico de pacientes;
II- promover a saúde e bem-estar através da oeupação, objetivando possibilitar a participação

produtiva, do indivíduo, nas atividades da vida cotidiana e laborai, ou, ampliando sua
capacidade funcional, mediante técnicas específicas, utilizando técnicas tangentes às
atividades de vida diária na sociedade, comportamental, psicossocial e ocupacional;
III- construir,junto ao trabalhador com incapacidade temporária ou permanente, progressiva,

regressiva ou estável, intermitente ou contínua, um projeto prático para retomo, adaptação e
recolocação profissional;
IV- promover ações profissionais, de alcance individual e coletivo, de promoção à saúde,
prevenção da incapacidade temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável.
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intermitente ou contínua para o trabalho, de reabilitação no âmbito da Terapia Ocupacional e
profissional na ocorrência de agravos, relacionados ao trabalho que afetam o desempenho
laborai do trabalhador;

V- promover ações profissionais, nos programas de educação permanente, de educação em
saúde, por meio de ações informativas em saúde do trabalhador na perspectiva do direito à
saúde e da participação social como instrumento da recuperação da saúde ocupacional;
VI- realizar a avaliação da capacidade para o trabalho orientada pela CIF, considerando os

componentes de desempenho ocupacional, os comprometimentos das Atividades de Vida
Diária(AVDs)e das Atividades Instrumentais de Vida Diária(AIVDs);
VII- identificar, avaliar e observar os fatores ambientais que possam constituir risco á saúde

ocupacional do trabalhador, e, a partir do diagnóstico, intervir no ambiente, tomando-o mais
seguro e funcional para o desempenho laborai;

VIII- prescrever um plano terapêutico ocupacional a ser aplicado conjuntamente às atividades
construtivas, funcionais, expressivas e laborativas, de treino das Atividades de Vida Diária
(AVDs)e das Atividades Instrumentais de Vida Diária(AIVDs);

IX- realizar a análise ergonômica da atividade laborai, considerando as normas
regulamentadoras vigentes, com foco na avaliação do ambiente laborai que envolva a
investigação das dimensões do trabalho, de acordo com a classificação da ergonomia em seus

aspectos físicos, cognitivos e organizacionais;
X- elaborar e emitir parecer, atestado ou laudo judicial pericial, indicando o grau de
capacidade e incapacidade temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável,
intermitente ou contínua relacionado ao trabalho e seus efeitos no desempenho laborai, com
vistas a apontar as habilidades e potencialidades do indivíduo, promover mudanças ou

adaptações nos postos de trabalho e assegurar um retomo ao trabalho gradual e com suporte,
de forma segura e sustentável, em razão das seguintes solicitações:
a) demandajudicial;
b)readaptação no ambiente de trabalho;
c) análise ergonômica do trabalho;
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d) afastamento do ambiente de trabalho por doença ou acidente para a eficácia
do tratamento terapêutico ocupacional e de reabilitação integral e profissional;
e) instrução de pedido administrativo ou judicial de aposentadoria por
invalidez;

f) instrução de processos administrativos ou sindicâncias no setor público ou
privado.

XI- elaborar, a partir da avaliação da capacidade e incapacidade dos trabalhadores, meios de
intervenção, objetivando a garantia do máximo de desempenho e segurança em sua atividade
ocupacional, nos seguintes aspectos:

a) avaliar e intervir em ações voltadas aos processos de trabalho e gestão do
trabalho, adequando o posto de trabalho por meio de prescrições, confecções e
treinamento de adaptações e uso de dispositivos de Tecnologia Assistiva;
b) promover o treinamento de memória, atenção, concentração, com o objetivo
de favorecer os processos de trabalho;

c) avaliar e restaurar a funcionalidade para o desempenho ocupacional

tomando-a compatível com a atividade laborai no contexto da Terapia
Ocupacional;

d) promover, junto ao trabalhador, ações de Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT)por meio de atividades de lazer auto expressivas, lúdicas, terapêuticas e
de convivência (art. 9° da Resolução-COFFITO n° 383/2010);
e) desenvolver ações interdisciplinares em programas de preparação para
aposentadoria, de acordo com a legislação vigente;
f) desenvolver atividades de matriciamento em saúde do trabalhador na

especificidade da Terapia Ocupacional e em conteúdos interdisciplinares;
g)compor a equipe multiprofissional do Comitê de Ergonomia(COERGO);

h) compor a equipe multiprofissional do Programa de ReadaptaçãoHabilitação- Reabilitação Profissional existente;
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i) atuar como gestor, coordenador e promotor de cursos de capacitação,
especialização e aprimoramento na área de Saúde do Trabalhador.

XII- promover ações profissionais, nos programas de educação permanente, de educação em

saúde, por meio de ações informativas na perspectiva do direito à saúde e da participação
social como instrumento da recuperação da saúde ocupacional;
XIII- facilitar ou reabilitar o indivíduo em suas habilidades físicas, afetivas e cognitivas,
através de terapias ocupacionais afetas a ocupação, ambientes físicos, sociais, culturais,
atitudinais;

XrV- promover a reinclusão do indivíduo na sociedade, utilizando terapêuticas ocupacionais,

tais como: confecção e prescrição de tecnologias assistivas; confecção e treinamento do uso
de prótese, órtese; planejamento ergonômico; treinamento laborativo, orientações terapêuticas
e ocupacionais;

XV- manter-se atualizado quanto as disposições de atuação profissional que se fizerem
pertinentes;

XVI- manter-se atualizado quanto as disposições de atuação profissional que se fizerem
pertinentes;

XVII- ser responsável técnico, zelando pela adequada e máxima qualidade assistencial
prestada aos munícipes;

XVIII- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas
de forma excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste

último caso, se avaliar se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de
apoio em detrimento da rede priniária de saúde;

XIX- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO:Ensino Superior em Terapia Ocupacional,
com inscrição ativa na respectiva circunscrição do conselho de classe.
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TOPOGRAFO

I- executar levantamentos topográficos em gerai, locações, nivelamentos de precisão e
cálculos, desenhos e croquis, inclusive cópias, ampliações e reduções decorrentes desse
trabalhos;

II- executar manejo de níveis, balizas e outros instrumentos de medição;
III- fazer o levantamento da rede de distribuição de água, esgoto, luz e outros, atuar na

colaboração no balizamento, efetuando a colocação de estacas e as medições de distâncias à

IV- realizar levantamento de dados no campo, utilizando prismas, miras ou balizas;

V- executar levantamentos geodésicos e topo-hidrográficos, por meio de levantamentos
altimétricos e planimétricos;

VI- implantar no campo pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras
civis, industriais, rurais e delimitando glebas;
VII- planejar trabalhos em geométrica;

VIII- analisar documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos
aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos
de apoio para georeferenciamento e amarração;
IX- coletar dados geométricos, efetuar cálculos e desenhos;

X- elaborar documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos;
XI- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis
com a formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional
apresentada para fins de promoção.

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio Completo.
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e fai^les do regime estatutário extintas até 01/01MÍ22:

Denomiaaçiõ

Keferêneia Salarial

Almoxarife Sênior

47-A

Atendente de Serviços Gerais II(Câmara)

13:-A.

Auxiliar de Laboratório

Auxiliar de Serviços Gerais Sênior
Calceteiro I

4-A:
LA

Chefe de Seção

29-A

Construtor de Galerias

5-A

Contínuo

8-A

CopisM

9-A

Desenhista Sênior

29-A

Desenhista II

37-A

Digitador

17-A

Eletrieista de Veículos

13-A

Escriturário

2LA

Ferreiro

5-A

Fiscal

21-A

Funileiro

13-A

Impressor Gráfico
Inspetor de Limpeza Urbana
Inspetor de Serviço Hidráulico
Inspetor de Serviços Gerais
Inspetor de Serviços

33-A

Mestre de Obras I
Mestre de Obras II
Oficial Administrativo

13-A

13-A
29-A
I8-A

19-A
21-A

29-A

Operador de Martelete
Operador de Motor Bomba(DAEM)
Operador de Computador Sênior
Operador de Som

9-A
9-A
29'^A

9-Â

Plantista

13-A, ■
l-Â

Porteiro

Supervisor de Estradas
Supervisor de Serviços Gerais

21-A

I3^A

Supervisor de Serviços Municipais
Técnico em Administração

7-A
33-A

Técnico em Aparelhos Eletrônicos
Técnico em Orçamento

Í7-A

Tesoureiro

29-A

Tratorista
Zelador de Cemitério
ZQOt€«mÍsta

1#-A

á-Â

13-Â

33-A
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ANEXO V (continuação)

2) Tabela de Referências Salariais para enquadramento de cargos e funções do regime estatutário extintas até 01/01/2022(vigência da Tabela; 01/01/2022)
Linha Horizontal
D

E

A

B

C

(inicial)

(+3,5%)

(+3,5%)

(+3,5%)

(+3,5%)

1.606,46
1.621.49

1.662,69
1.678,24
1.694,35
1,710,99
1.728,24

1.720.88
1.736,98

1.781,11
1.797,77
1.815,03
1.832,85
1.851,34
1.870,47
1.890,26
1.910,73
1.931,94
1.953,84
1.976,58

1.843.45
1.860,69
1.878,56
1.897,00
1.916,14

1.637.05
1.653.13

1.669,80
1.687.06
1.704.91
1.723.37

1.742.50
1.762,25
1.782,76
1.803,95
1.825,91
1.848,62

1.872.14
1.896,45
1.921,60

1.947,66
1.974,64
2,002,57
2.031.45

2.061,36
2.092.30

1.746,11
1.764.58
1.783,69

1.803,49
1.823,93
1.845,16
1.867,09
1.889.82
1.913,32

1.937,66
1.962.83
1.988,86
2.015,83
2.043,75

'2.072,66
2.102,55
2.133,51

2.165,53
2.198,68

2.124,33
2.157.46

2-232,97

2.191.78

2.268,49

1.753,65
1.770,87

1.788.73
1.807,22
1.826,34
1.846,12

1.866,61
1.887,77
1.909.74
1.932,44

1.955,96
1.980,29
2.005,48
2.031,53
2:058,47
2.086,38
2.1 15,28
2.145,20
2.176,14
2.208,18
2.241,32
2.275,63
2.311,12
2.347.89

2.000,08
2.024,42
2.049,60
2.075,67

2.102,63
2.130,52
2.159,40
2.189.31

2.220,28
2.252,30
2.285,47

2.319,77
2.355,28
2.392,01
2.430,07

1.935,94
1.956.42
1.977,61

1.999,56
2.022,22
2.045,76
2.070.08
2.095.27

2.121,34
2.148,32
2.176,22
2.205.09
2.234.98
2.265,94
2.297.99
2.331,13
2.365.46
2.400,96
2.437,71
2.475,73
2.51.5,12

G

. E
(+3,5%)

(+3.5%)

1.907,97
1.925,81
1.944,31
1.963,40

1.974.75
1.993,21
2.012,36
2.032,12

1.983,20

2.052,61
2.073,83

2.003,70
2.024,89
2.046,83
2.069,.54

2.093,00
2.117,36
2.142,53
2.168,60
2.195,59
2-223,51
2.252,39
2.282,27
2.313,20
2.345,25
2.378.42

2.412,72
2.448,25

2.484,99
2.523,03

2-562,38
2.603,15

2.095.76
2.118,47
2.141,97
2.166,26
2.191,47
2.217,52
2.244,50

2.272,44

2.301,33"
2-331,22
2.362.15

2.394.16
2-427,33
2.461,66
2.497.17
2.533,94
2.571,96
2.61 1,34
2.652,06
2.694,26

I

1

J

K

L

M

N

(+3,5%)

(+3.5%)

(^3,5%)

(+3,5%)

(+3,5%)

(+3,5%)

(+3,5%)

2.043.87
2.062.97
2,082,79
2,103,24
2.124,45

2.115.41

2.189,45

T266,08

2.209,90
2.231,14
2.253,04
2.275,77

2.287,25

2.345,39
2.367,30
2.390,05
2.413,52
2.437,86
2.463,04
2.489,11
2.516,09
2.543,99

2.427,48
2.450,16
2.473,70
2,497,99
2.523,19
2.549,25

2.512,ÃT

2.135,17
2.155,69
2.176,85

H

2.146,41
2.169.11
2.192.62

2.216,94
2.242,08
2-268,17
2.295,13
2:323,06
2.351.98

2.381.88
2.412.81
2.444,83
2.477,96
2.512,29
2.547.82
2.584,57

2.622.63
2.661,98

2.702,74
2.744,88
2,788.56

2.198,81
2.221,53

2.245,03
2.269.36
2.294,53
2.320.55
2.347.56
2.375,46
2.404.37

2.434,30
2.465.25

2.497.26
2.530,40

2.564,69
2.600,22

2.636,99
2.675,03
2.714.42
2.755.15
2.797,34
2.840,95
2.886.16

2.299,28
2.323,61
2.348.79

2.374,84
2.401,77
2.429,72
2.458,60

2.488.52
2.519,50
2.551.53
2.584,66
2.618,96
2.654,45
2.691,23
2.729,28
2.768,66
2.809,42
2.851,58
2.895,25
2.940,38
2.987,18

2.309,23

2.331,90
2.355,42
2.3?9,75:
2.404,94
2.431,00
2.457,96
2.485,83

2.514,76
2.544,65
2.575,62
2.607,68
2.640,83
2,675,12
2.710,62

2.747,36
2.785,42
2.824,80
2-865,56
2.907,75
2.951,39
2.996,58
3.043,29
3.091,73

2.572,83
2.602,78

2.633,71
2.665,77
2.698,95
2.733,26
2.768,75
2.805,49
2.843,52
2.882,91
2.923,67
2.965,85
3.009,52
3.054,69

3.101,46
3.149,81
3.199,94

2.535.92
2.560,28
2.585,42
2.61 1,50
2.638,47

"2.576,23

2.666.4Õ""

2.604,15

2.695,30

2.633.03
2.662,88
2.693.88
2.725.89
2.759,07
2,793,41
2-828,92

2.725,19
2.756.08

2.865^66
2.903,68
2.943.04

2.983,81
3.026.00
3.069,65
3.1 14,85
3.161,60
3.210.01
3.260.05
3.311,94

2.788.17
2.821.30
2.855,64

2.891.18
2.927.93
2.965,96
3.005.31
3.046,05
3.088,24
3.131,91
3.177.09
3-223,87

3.272,26

3.322,36
3.374,15
3-427,86
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ANEXO V (continuação)

2) Tabela de Referências Salariais para enquadramento de cargos e funções do regime estatutário extintas até 01/01/2022(vigência da Tabela; 01/01/2022)
Linha Horizontal
F

G

H

" (+3,5%)

(+3,5%)

(+3,5%)

(+3,5%)

(+3,5%)

(+3,5%)

(+3.5%)

(+3.5%) - (+3.5%)

2.305,23

2.385,91

2.645,30
2.688,97

2.737,89
2.783,08
2,829,86
2.878,26
2.928,39
2.980,20
3.033,85
3.089,42
3.146,92
3.206,45

2.833,72

" 2.425.29

2.469,42
2.510,18
2.552,37
2.596.03
2.641,24
2.687,97
2.736,37

2.555.85

2.343,28

2.932,90
2,981,31

3.085.66:

(inicial)

(+3,5%)

2.227,28
2.264.04

C

2.302.10

2.382,67

2.466.06

2.341,47
2.382.24
2.424,40
2.468.05
2.513.25
2.560,02
2.608,45
2.658,52
2.710,36
2.764,04
2,819,58
2.877,04
2.936,54
2.998,12
3.061,86
3.127,80
3.196.11
3.271,82

2.423.42
2.465,62
2.509,25
2.554.43

2.508.24

2.601.21

2.649,62
2.699,75
2.751,57
2.805.22
2.860,78
2.918,27
2.977,74
3.039.32
3.103,05
3.169,03
3.237,27
3.307,97
3.386.33
4.736,02

2-551,92
2.597.07
2.643.84
2.692.25
2.742,36
2.794,24
2.847,87
2.903.40

2.960,91
3.020.41
3.081,96
3.145,70
3.211,66
3.279,95
3.350,57
3.423,75

2.786,48
2.838,34
2.892.04

2.947,55
3.005.02
3.064,54
3.126,12
3.189.83
3.255,80
3.324,07
3.394,75
3.467.84
3.543,58

3.504.85

3.627.52

4.901,78

5-073,34

2.598,04
2.641,70
2.686,89
2.733,68
2.782,05

2.832,1:4
2.884,01
2.937,68
2.993,26
3.050,71
3.1 10,20
3.171,80
3.235,53
3.301,47
3.369,75
3.440,41
3.513,57
3.589,21
3.667,61 :
3.754,48
5.250,91

2.734,16
2.780,93
2.829,36
2.879,42
2,931,26
2.984,95
3.040,50
3.098,02
3.157,48
3.219,06
3.282,81
3.348,77
3.417,02

3.487,69
3.560,82
3.636,54
3.714,83
3.795,98
3.885,89
5.434,69

2.880,49
2,928,91
2.979,00

3.030,88
3.084,51
3.140.03
3.197,55

3.257,06

3.331,73
3.397,71

3.318,68
3-382,37
3.448.34
3.516,63

3.465,98

3.587,29

3.267,99

3.536,62

3.609,76
3.685,45

3.763,82
3,844,85
3.928,84

4,021,90
5.624,90

3.660,40
3.736,10
3.814,44
3.895.55
3-979,42
4.066.35
4.162,67
5.821,77

3.031,42
3.083,27
3.136,96
3.192,47

3.035,55" 3.141,79
3.137.52

3,191,18
3:246,75
3.304,21

3.363,68
3.249.93
3.425.29
3.309,46
3.489,05
3.371.06
3,555,05
3.434,83
3.623,28
3.500,75
3.693,95
3.569,03
3.639,71 I 3-767,10
3.842,80
3.712.85
3.921,11
3.788,51
3.866.86 4.002,20

4.308,36

4.086,13
4.173,01
4.262,85
4.355,97
4.459,15

6.025.53

6-236.42

3.947.95

4.031,89
4.118,70
4.208,67

M

K

E

B

4.575,86

J

D

A

3.193,66
3.247,33:
3.302,87

3.360,39
3.419,86
3-481,41
3.545,18
3.611,17
3.679,48
3.750,09
3.823,24

(+3,5%)
3.251,75
3.305,44
3.360,99

3.538,12

3.603,26

3.729,37
3.797,68

3.669,26
3.737,56
3.808,26
3.881,34
3.957,05

3.898,95
3.977,30
4.058,35
4.142,28
4;229,14
4,319,07
4.412,05
4.508,43
4.615,22
6.454,69

3.478,62

3.418.47
3.478,00
3.539,56

4.116,51
4.200,39
4.287,26
4.377,16
4.470,24

4.566,47
4.666,23
4.776,75
6.680,60

4.017,19
4.095,55
4.176,65
4.260,59
4.347,40
4,437,31
4.530,36
4.626,70
4.726,30
4.829,55
4.943,94
6.914,42

3.540,87
3.600,37

3.605,27
3.664,80
3.726,38

3.661,95
3.725,72
3.791,66
3.859,90

3.930,60
4.003,76
4.079,50
4.157,79
4.238,89
4.322,83
4.409,71
4.499,56
4.592,62
4.688,92

4.068,17
4.143,89
4.222,28
4.303,31
4.387,25
4.474,13

4.657,04
4.753,36

4.998,58
5.1 16,98

4.956,23
5.062,93
5.173,53
5.296,07

7.156,42

7.406.89

4.891,72
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SEGUNDO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 05/2020

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No segundo Siibstiisiíívo foram feitas as seguintes altí^çôes;

1. Rèslabeleeiilo o conteúdo do Projeto ofiginal apresentado eni
16/03/2020 (Ofício GP ti® 3#6/2O20J, de modo qne todos os eai*gos seguirão a proposta
iniciai de enquadramento ms novas

de Vencimento e de Hotâ-Aula.

Portanto, fica sem qualquer efeito o primeiro Substitutivo apresentado
em 23/03/2020(Ofício GP n° 462/2020).

2, Alfôi^ão^ da vigÉieíâ do Projeto^ qoe passàíi á ser impiantado ern
2.1. Vieência a partir de 01 de abril de 2021

Entrarão em vigor nessa dato todas as disposições relativas ao Plano de

Cargos, Çarceiras e Vencimèiitos propriamente dito(promoções e prop^sões).
(^itonto à promoção por qualificação ora instituída(Níveis 1 a 4), o início
da vigência em 2021 não implic^ em qualquer despesa imediata para o Município, uma
vez que apenas será iniciada a contagem do prazo para as promoções, que só poderão
ocorrer depois de quatro anos,caso o servidor possua a titulação exigida (art, 6°).
Os servidores,, por sua vez, poderão efetivamente desde já buscar a
meibommsua qpalifiítoç&í piofemonal çom vistas a fiiteas promoções.

Quanto à progpssio por mérito e às progressões por tempo de serviço
(anuênio e sexta parte), são benefícios já previstos na Lei Complementar n° 11/1991 e não
representam novas despesas. A inclusio no Plano de Cai"gos, Carreiras e Vencimenfes visa
apenas permitir melhor entendimento, píane|araento pessoal/fimcionaí e; valorização da
earrèim no servip público do Município.

É de se registrar, ainda, que implantação do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos no corrente exercício está era consonância com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias de 2021(Lé if 8550/2020), ressaltando-se que a medida só produzirá efeitos
financeiros despois de quatro anos.

Também foram previstas para vigorar em 011)4/2021 algumas
adpuações do quadro de pessoal que não implicam em despesas, tais como:

Prefeitura Municipal de Marília
Es-mm

lxtia|âõ de 33 áifefiiites carps que se enconfrani vagos e atualmente

• Alteração de nomenclaturas e atuaií^ção de aMbuições^ çompetiiícias
e requisitos para provimento de cargos já existentes que não estejam
sendo ti*ansformados ou unificados (artigos 32, 33, 34, 50 e 51 e parte
do Anexo Vm da LC n" 11/1991)^

• Extinção de 54 funções gratificadas em diversas Seeretarias (art, 58,
VII e art. 84),já previstas: na proposta original.
2.2.

(M imm& MWãl

• Transformações e unificações de cai-gos que implicam em
reenquadramentos de vencimento (artigos 30,31,41 e42);
• Criação de novos cargos efetivos, como Médico Especialista e outros
(artigos 36 e 43);
« Criação dos Grupos de Cargos;
• Concessão de reajuste de vencimento de 2% a todos os servidores,
extensivo aos inativos e pensionistas;

• Criação das novas Tabelas de Vencimento e Hora-Aula, compostas
por classes e níveis;

• Enquadramento de todos os cargos nas novas Tabelas;
• Alterações relaivas aos profissionais do Magistério Público
Municipal, tais como a integração da atual gratificação para atividades
extraclasse (1/3 da referência salarial) na jornada de trabalho dos
çalgosi de professor, passando a compor o vencimento e servir base
para cálculo de vantagens pessoais, como anuênio e sexta parte;

• Elevação do adicional do risco do cargo de Agente de Vigilância
Patrimoniâl(passando para 30%)e outras alterações.

Portanto; em 01/01/2022 entrarão em vigor as propostas que implicam
em despesas, tendo sido devidamente elaborado o novo estudo de impacto
financeiro/orçamentário na forma exigida pela legislação, que segue em anexo.
Também foram rigorosamente observadas as disposições da Lei
Complementar Péderal n° 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavims SARS-CoV-2 (Covid-19), com restrições às despesas com
pessoal até 31 de dezembro de 2021.

Por c|pQrtuno, esclarecemos que no Anexo IV (Tabelas de Vencimento)

do PC # 05/2020 original «OBStava uma Tabela excedente (então numeradá ç^mo "14"),
uma vez que não era ulilÍMda pm^a enqMdimnento de nenbuiu cargo. Por questão de técnica
legislativa e melhor compreensão do Plano, referida Tabela foi excluída e renumeradas as

Tabelas subsequenfôs, A medida não representa qualquer mudíraça na proposta original de
enquadramentos, havendo apenas a adequação da numeração de algumas Tabelas, sem
qualquer altemçSo de valores.

Prefeitura Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

No mais. reiteramos as jusliticativas constantes da exposição de motivos

do Projeto original, ressaltando que o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos tem por
principal objetivo promover a valorização e o reconhecimento dos servidores, a fim de

garantir a qualidade dos serviços prestados, bem como dar cumprimento às normas
constitucionais e legislações pertinentes (Lei Nacional do Piso para os Profissionais do
Magistério e outras).

Diante de todo o exposto, considerando que o Plano de Cargos. Carreiras

e Vencimentos representa um grande anseio de todo o funcionalismo municipal, que vem
sendo aguardado há décadas pelos nossos servidores, solicitamos a sua aprovação com a
máxima urgência.
Atencio.samente,

DANIEL ADONSO

Prefeito MhnKcipal

PREFEITURA

DE

Marília

PREFEITURA DE MARÍLIA
Estado de São Paulo

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Lei de Responsabilidade Fiscal - Art. 16 e 17

PERÍODO: Exercício de 2022,2023 e 2024
Impacto ns 0001/2021
I - DO MOTIVO

'""""

d.c.,.o,, car,e..s. v.nci.en,os

Natureza de Despesa Anual - Exercício 2022

—

——_

Aumento - Piano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Servidores Públicos

(-) Medidas de Compensação - Redução de Despesa com Pessoal e Custeio(Anexo III)
Total Previsto de ReducSo Anual

18.918.195,84

(19.312,190,63)
■393.994.79

Natureza de Despesa Anual - Exercício 2023

~

(''ítT
Aumento
- Plano de
Cargos,deCarreiras
Servidores
Públicos
(-) Medidas de
Compensação
- Redução
Despesae Vencimentos
com Pessoal edoCusteio
(Anexo
III)

19.767.622,83

(19.939.836,83)

Total Previsto de Redução Anual

•172.214.00

Natureza de Despesa Anual - Exercício 2024

Aumento - Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Servidores Públicos

(-) Medidas de Compensação - Redução de Despesa com Pessoal e Custeio (Anexo III)

20.607.746,80

(20.587.881,52)

Total Previsto de Redução Anual

19.865,28

II - DO IMPAaO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO
a) Exercício de 2022

- Déficit Financeiro Previsto para 31/12/2021
+ Receita Esperada Para o Exercício de 2022

(30.000.000,00)

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2022

966.000.000,00
936.000.000,00
18.918.195.84

Acréscimo de despesas
- impacto Financeiro
- Impacto Orçamentário

2,0212%
1,9584%

b) Exercício de 2023

- Déficit Financeiro Previsto para 31/12/2022
+ Receita Esperada Para o Exercício de 2023

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2023
Acréscimo de despesas
- Impacto Financeiro

- Impacto Orçamentário

(27.500.000,00)
1.015.000.000,00
987.500.000,00
19.767.622,83
2,0018%

^475%
c) Exercício de 2024

- Déficit Financeiro Previsto para 31/12/2023
+ Receita Esperada Para o Exercício de 2024

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2024
Acréscimo de despesas
- Impacto Financeiro

- Impacto Orçamentário

(25.000.000,00)
1.065.000.000,00
1.040.000.000,00
20.607.746,80
1,9815%

1,9350%

III - DOS LIMITES DOS GASTOS COM PESSOAL
a) Exercício de 2022

Receita Corrente Líquida Estimada para 31/12/2022
966.000.000,00
401.954.769,11

Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos
Despesas Resultantes deste Impacto

(393.994,79)

Despesa com Pessoal Projetada para 31/12/2022

401.560.774,32

Percentual Estimado em 31/12/2022

45,06%
b)Exercício de 2023

Receita Corrente Líquida Estimada para 31/12/2023
1.015.000.000,00

Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos

418.627.107,23
(172.214,00)
418.454.893,23

Despesas Resultantes deste Impacto

Despesa com Pessoal Projetada para 31/12/2023
Percentual Estimado em 31/12/2023

45,48%

c) Exercício de 2024

Receita Corrente Líquida Estimada para 31/12/2024

Custo Anual Estimado Folha de Pagamento e Encargos
Despesas Resultantes deste Impacto

Despesa com Pessoal Projetada para 31/12/2024
Percentual Estimado em 31/12/2024

Obs. Estima se o aumento de 5% para a receita corrente ilquida no exercício de 2022,e respectivamente para os exercícios de 2023 e 2024.

1.065.000.000,00
436.239.226,19
19.865,28
436.259.091,47
45,21%

iV - DA DECURAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Declaro, nos termos da lei que, as alterações de despesas aqui consideradas estão previstas no Plano Plurianual, na Lei das Diretrizes
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e não comprometem as metas fisc^estabejecidas.
Marília-SP, 05 de março de 2021

Daniel Alonsi

Predito Municíòa

k

ANEXO I

Prefeitura Municipal de Marília
Demonstrativo de Gastos com Pessoa!
Entidade; Consolidado

Exercício Anterior

Dezembro

828.281.420,35
Despesa Liquidada Anterior
LIMITE PRUDEMCIAL SSHó (AKT. 22 LRF)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

%

4-J7.271.966.99

54.00

424.908.368.54

51.30

36S.674.S27.16 44,15

873.287.631,70
Despesa Liquidada Atual

54.00

447.996.555.06

51.30

370.349.979,58 42,41

Despesa com Pessoal

rii.tw %

42.40%

y
Limite Máximo

ir*--'t
1.Imite Priifienciai

Despesa rom Pessoal

Marília, 05 de março de 2021.

DanietAjelfíso

PrefeitéMunicipal

X-

Levi GorríesQe Oliveira

\\'\
Secretário Munieibalícia Fazenda
\V

\\

%

471.575.321.12

ANEXO

I

Prefeitura Municipal de Mariíia
Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
ÍAitigo 22. Artigo 59. § 1-, incisos II e IV € § 2- da LC iOl/00; §§

ê 2-' do Artigo 2-' aa Lei Teclerat r\'-' 9717/98)

Período: Janeíro/2020 a Dezembro/2020

Órgáo: Poder Executivo
DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO
/Er.CIOS £ VA\im:£fri
AT VO

01/2020

02.^2020

03/2020

04/2020

.íi-i.jij.j».-; -t 1

j 1)1)2 Ü2 J '/

21 l-iü. -:./ y-j

05/2020

■ f-££i
.;i

RSMUNERAÇAO D£ AGEí-TES ROUT.COS
EI»CAkGOS iOClAiS

12-1 2yc u/
i-ú^l 02i

•i

INA rivOS. PENSlOíiáSTAS £ OUTROS

HENEPfClOS HKfcViD£\C{AR}a5
OUTRAS DESPÊSaS £ CER CACÚES

06/2020

07/2020

2-; ii-/ --.Cd yj

y. yjJ /'Jj. :■ l

08/2020
24 l-ji

09.'2020
L i -Ji

V-iy.ijj

10/2020
j-i.SiL /Jí Id

11;2020

12/2020

2á Ibr' =->U

TOTAL
jl1 -1j1 -itb

12: 298 C7

•u-tí-Mb.//

i'ü.ytyc-:

utí.yiyin

utí yiy.yi

r.ü yvy.ci

nvsiy.u4

116 yiy ü-J

1ü,'ib2y:;l

Á yyy.iU.v:

3 .'Jy yjy ."'j

i t'a-J 1 t'j /y

3 4/t)'jlJ.Ji

3 'yl t82,.-ii

òLi; U[

3 -s^y jyi .'ü

3 441»

-J J

C

44

9.293 :'--.bC2

'i Si: «Cl tíj

y 44tt büb.-i

yIO4 Co-' v-:-,-

y//-i â-ás.y.;

y 'j/i 193 y.'

y -44 961 y'

14

ú-M 1/

•í 18 743 162.iJ

yu, sj 1 btí

1 -'üt».í/4 4-

l te

11 llb • 'B.:*

9C2I

2/

9 22':/1/7/

9 :i:.8.t'y8 i-l

■í-'.C

y.'

1 Gtjí btV: 74

5' / S.44

.-'í-i z'fb UK

Hò-6 2rj.-ii'

íí43.y«-j Ü/

I . ij .o •

«y/. cr-:

Müyy.í.'-!

•zy-ibJ 3!

\ «lij.yib.w
4ü Jts;'.

/•

■.'ARi.AvEü:

iENTÊriÇAS JLD-ClA S
SUBTOTAL(I)

41.559.701.32

jtiC li!

24': lyi» yy

2 i-o. '• *

t'j:> /e8 1'i

2Vd./4i iy

JÍ" 3/t.*C

L" '',03

u

l/d 1/

37.931.056.61

39.904.427 35

38.696.676.13

38 425.643.59

38.601.029 18

38 862 482.32

38.636 530.19

39.178 047.58

39.042 748.94

38 294.601.13

61.586.958.27

08/2020

09/2020

10/2020

11/2020

12/2020

/J 2'2,dd

1 vyb

490779,803.11

DEDUÇÕES (§ 15 do Artigo 19S da LC 101/00)
ESPECIFICAÇÃO
r;C£UTi-.'_>AL'£M Sí.i.O VCVÜMAR.A

0ly2020

DECORREfíTES DEC SÃO J.-LICIAL E
EXEHCiClO AN*E.ÁiL*RES
Dc£''t:SA CCM INAIIVJS s PEriStON.STAí
C JilEnüASCO'.? RHClREC S .

SUBTOrAL(ll)

03/2020

04/2020

2 2 1 r' L u

2j l.l:-

istC 1l!

24c 198 yy

2.893.: 1

02/2020

J Li

05/2020
.

128 4Ít ly

07/2020

06.2020
•: 'j j

j

c.yc

-y3y-.',t3
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DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL
TOTAL ÜQUIOO( I-ÍI)

29 027.621.00

29.014.576 95

29 385.593.31

Nota Explicativa:
1. A dospGiCi ictal com pessoal con-preenoe o somatonp aos gastes eo Ente com a: vos. inativos e pensionistas.
2. Para a apuração Pa dedução do Regime Propno de Previdência o consioeraao rriensalmento a despesa de inativos e pe.nsionistas ate o iimite da receita arrecaoada. conforme derrionstrarivo disponiDinzada no site da
Tnounal de Contas.

IVIarília, 05 de março de 2021.

Da niel

Levi

Oliveira

Secretário rvlitriràpi^J cia Fazenda

PREVISÃO IMPACTO PLAIMn r.F CARGQS. rARRFIRAS E VFMriMFMTnc

PREFEITURA DE MARÍLIA
Estado de São Paulo

ANEXO II

PREVISÃO IMPACTO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E VENCIMENTOS
Reenquadramentos(JAN/2022)

FEV/2021

Descrição
TOTAI BRUTO

ENCARGOS PATRONAIS
TOTAL BRUTO +
ENCARGOS PATRONAIS

IRRF

Projeção(2023)

Diferença
20.788.874.08

3.24IJ02.58

24.030.176,66

1.271.701,84 I

Projeção (2024)

Diferença

Valor

Diferença

22.361.751,31

1.572.877,23

24.005.250,73

1.643.499,42

25.718.598,87

1.713.348,14

3.493.828,48

252.525,90

3.757.692,79

263.864,31

4.032.771,34

275.078,55

25.855.579,79

1.825.403,13

27.762.943,52

1.907.363,73

29.751.370,21

1.988.426,69

1.520.588,65
| 24^886,81
| 19,57
| 1.780.650.48 I

260.061 83

17.10 1

2.051.764.93

271.114,46
| 1123

TOTAL DA DESPESA COM
REAJUSTE

22.758.474,82

24J34.991,14

1.576.516,32

25.982.293,04

1.647.301,90

27.699.605,28

1.717.312,23

Uvaatamento realizado com base na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2021 utilizando-se de recursos do Microsoft Excel
levando-se cm consideração as alterações propostas no presente
Marília,05 de março de 2021

Daniel Al

Prefeitoiríunlcípal

Levi GonaeVda Oliveira

Secretário MunVío^da Fazenda

6,61

PREFEITURA DE MARÍLIA
Estado de São Paulo

ANEXO III

DESCRIÇÃO

PREVISÃO PARA 2022

PREVISÃO PARA 2023

PREVISÃO PARA 2024

RS 3,429.990,64

RS 3.541.465,34

RS 3.656.562,96

RS 2.647.817,75

RS 2.733.871,83

RS 2.822.722,66

RS 161.985,53

RS 167.250,06

RS 172.685,69

RS 2,079.681,79

RS 2.147.271,45

RS 2.217.057,77

suas prorrogações)

RS 9.500,000,00

RS 9.808.750,00

RS 10.127.534,38

Cessação das incorporações
(Reforma da Previdência da
União)

RS 649.006,49

RS 670.099,20

RS 691.877,42

RS 843.708,43

RS 871.128,95

RS 899.440,64

Suspensão do pagamento de

1/3 de férias em pecúnla.
Redução no pagamento de
horas extras

Extinção de funções
gratificadas

Suspensão do pgto. de

licença prêmios, horas extras
e férias acumuladas nas

Redução das despesas de
custeio (decretos 12793/19 e

Redução da Jornada Especial ■
Professor

orL ^

WÇjo P»« os «ercicios d,2022, 2023 d 202Í forom ulillladas u oroi.c«« d.ind.çjo dd 3,49)4, 3.25)40 3
Maríiia, 05 de março de 2021.

Daniel Alons

Levi Gor^hsiscíe Oliveira

Prefeito Munícipa

Secretario Mu^i^lda^Fazenda
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Instituto de Previdência do Município de Marília -IPREMM
Estado de São Paulo

ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO INATIVOS E PENSIONISTAS PMM

IMPACTO COM REAJUSTE DE 2%

DESCRIÇÃO
GERAL PMM (sem magistério)
MAGISTÉRIO PMM
TOTAL DO IMPACTO

PREVISÃO PARA 2022 PREVISÃO PARA 2023 PREVISÃO PARA 2024

R$
RS
R$

145.936,49 R$
46.761,04 R$
192.697,53 R$

152.138,79
48.748,38

R$
R$
200.887,18 R$

158.604,69
50.820,19

209.424,88

Notas explicativas: para os exercícios de 2023 e 2024,foram utilizadas as projeções de inflação de 3,25% e
1% de crescimento da folha, totalizando 4,25%.

Marília,05 de março de 2021.

pofciná (ia Silva
Presiaenve

do IPRfiMM

Instituto de Previdência do Município de Marília -IPREMM
Estado de São Paulo

feMM

ESTUDO DE IMPAaO FINANCEIRO INATIVOS E PENSIONISTAS PMM

IMPACTO COM REAJUSTE 2% - IMPOSTO DE RENDA

PREVISÃO PARA

PREVISÃO PARA

PREVISÃO PARA

2022

2023

2024

DEDUÇÃO DE IR
GERAL PMM

MAGISTÉRIO PMM (sem magistério)
TOTAL DO IMPACTO

R$
R$
R$

25.478,78 R$
11.131,77 R$
36.610,55 R$

26.561,63 R$
11.604,87 R$
38.166,50 R$

27.690,50
12.098,08
39.788,57

Notas explicativas; para os exercícios de 2023 e 2024,foram utilizadas as projeções de
inflação de 3,25% e 1% de crescimento da folha, totalizando 4,25%.
Marília,05 de março de 2021.

'
'Pi-e5Ídont« r.r.ei.uuJa

Instituto de Previdência do Município de Marilia -IPREMM
Estado de São Paulo

ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO INATIVOS E PENSIONISTAS PMM

IMPACTO COM ALTERAÇÃO DO PCS - IMPOSTO DE RENDA
PREVISÃO PARA

PREVISÃO PARA

PREVISÃO PARA

2022

2023

2024

DEDUÇÃO DE IR
GERAL PMM (sem magistério)
MAGISTÉRIO PMM

TOTAL DO IMPAaO

R$
R$
R$

26.702,80 R$
91.097,29 R$
117.800,09 R$

27.837,67 R$
94.968,92 R$
122.806,59 R$

29.020,77
99.005,10
128.025,87

Notas explicativas: para os exercícios de 2023 e 2024,foram utilizadas as projeções de
inflação de 3,25% e 1% de crescimento da folha, totalizando 4,25%.
Marilia,05 de março de 2021.

■ do
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instituto de Previdência do Município de Marfiia -iPREMM
Estado de São Paulo

MM
ESTUDO DE IMPAaO FINANCEIRO INATIVOS E PENSIONISTAS PMM

IMPAaO COM ALTERAÇÃO DO PCS
PREVISÃO PARA

DESCRIÇÃO
GERAL PMM (sem magistério)
MAGISTÉRIO PMM
TOTAL DO IMPACTO

PREVISÃO PARA

2024

2023

2022

R$
R$
R$

PREVISÃO PARA

144.224,60 R$
683.133,52 R$
827.358,12 R$

R$

156.744,20

712.166,69 R$
862.520,84 R$

742.433,78
899.177,98

150.354,15

Notas explicativas: para os exercícios de 2023 e 2024,foram utilizadas as projeções de
inflação de 3,25% e 1% de crescimento da folha, totalizando 4,25%.
Marília,05 de março de 2021.

Monicô RegirTa da Silva
Presidente Executiva

■ do IPREMM

PLANILHA PMM - APOSENTADOS

REAIUSTE 2%+ ENQUADRAMENTOS

REAJUSTE 2%

DESCRIÇÃO

QTDE.

APOSENTADOS COM PARIDADE

1238

APOSENTADOS SEM PARIDADE

402

IRRF

TOTAL APOSENTADOS

1640

FEVEREIRO 2021
VALOR

DIFERENÇA

%

VALOR

DIFERENÇA

%

R$ 6.001,647,73

R$ 6.110.858,24

R$ 109.210,51

1,82

R$ 6.245.036,88

RS 243.389,15

4,06

R$

799.720,09

R$

813.902,68

R$

14.182,59

1,77

R$

813.902,68

RS

14.182,59

1,77

R$

605.776,51

R$

629.169,31

R$

23.392,80

3,86

RS

654.628,81

RS

48.852,30

8,06

R$ 146.785,90

1,98

RS 7.713.568,37

RS 306.424,04

4,14

R$ 7.407.144,33

R$ 7.553.930,23

Marília, 05 de Março de 2021

MonicaJ^glna da Silva
PresicSnrí' Executiva
do IPREMM

PLANILHA PMM - PENSIONISTAS

REAJUSTE 2% + ENQUADRAMEI*ITOS

REAJUSTE 2%

DESCRIÇÃO

QTDE.

FEVEREIRO 2021

DIFERENÇA

VALOR

VALOR

%

DIFERENÇA

%

135

R$

415.160,33

R$

422.849,67

R$

7.689,34

1,85

RS

433.069,83

RS

17.909,50

4,31

PENSIONISTAS COM PARIDADE

282

R$

781.759,52

R$

796.613,57

RS

14.854,05

1,90

RS

796.439,37 RS

14.679,85

1,88

PENSIONISTAS SEM PARIDADE

R$

47.490,16

R$

49.576,14

RS

2.085,98

4,39

RS

50.819,44

RS

3.329,28

7,01

RS 1.269.039,38

RS

24.629,37

1,98

RS 1.280.328,64

RS

35.918,63

2,89

IRRF

TOTAL PENSIONISTAS

417

R$ 1.244.410,01

Marília,05 de Março de 2021
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PLANILHA PMM - MAGISTÉRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DESCRIÇÃO

QTDE.

DIFERENÇA

VALOR

APOSENTADOS

437

PENSIONISTAS

25

IRRF

TOTAL

462

REAJUSTE 2% + ENQUADRAMENTO +

REAJUSTE 2%
FEVEREIRO 2021

RS 2.271.509,94 RS 2.317.793,61 RS

MAGISTÉRIO
DIFERENÇA

%

VALOR

46.283,67

2,04

RS 2.992.542,33

%

RS

721.032,39

31,74

91.416,80 RS

8.862,17

10,73

RS

82.554,63 RS

83.032,00 RS

477,37

0,58

RS

RS

267.680,88 RS

278.812,65 RS

11.131,77

4,16

RS

369.909,94

RS

102.229,06

38,19

RS 2.621.745,45 RS 2.679.638,26 RS

57.892,81

2,21

RS 3.453.869,07

RS

832.123,62

31,74

PLANILHA PMM - MAGISTÉRIO - APOSENTADOS

DESCRIÇÃO

QTDE.

DIFERENÇA

VALOR

APOSENTADOS COM PARIDADE

383

APOSENTADOS SEM PARIDADE

54

IRRF

TOTAL APOSENTADOS

437

REAJUSTE 2% + ENQUADRAMENTO *

REAJUSTE 2%
FEVEREIRO 2021

RS 2.127.130,19 RS 2.170.772,23 RS

%

43.642,04

2,05

VALOR

MAGISTÉRIO
DIFERENÇA

2.841.239,27

RS

714.109,08

%

33,57

RS

144.379,75

RS

147.021,38

RS

2.641,63

1,83

RS

151.303,06

RS

6.923,31

4,80

RS

263.260,41

RS

274.204,35

RS

10.943,94

4,16

RS

365.008,79 RS

101.748,38

38,65

RS 2.591.997,96 RS

57.227,61

2,26

RS 3.357.551,12 RS

822.780,77

32,46

RS 2.534.770,35

PUNILHA PMM - MAGISTÉRIO - PENSIONISTAS

DESCRIÇÃO

QTDE.

DIFERENÇA

VALOR

PENSIONISTAS COM PARIDADE

6

RS

14.537,11

PENSIONISTAS SEM PARIDADE

19

RS

IRRF

TOTAL PENSIONISTAS

25

REAJUSTE 2% -i- MAGISTÉRIO

REAJUSTE 2%
FEVEREIRO 2021
%

DIFERENÇA

VALOR

RS

270,93

1,86

RS

18.658,01

RS

4.120,90

28,35

68.017,52 RS

68.223,96 RS

206,44

0,30

RS

72.758,79 RS

4.741,27

6,97

RS

4.420,47 RS

4.608,30 RS

187,83

4,25

RS

4.901,15 RS

480,68

10,87

RS

86.975,10 RS

665,20

0,76

RS

RS

9.342,85

10,74

RS

14.808,04

-i.

%

K
1

87.640,30

RS

96.317,95

Marflia,05 de Março de 2021

