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Mensagem n.º 068 

 

 Senhor Presidente: 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa o 

Projeto de Lei que “Altera Lei municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006 e da outras 

providências.”. 

A presente alteração da Lei Municipal nº 1.935/2006, que dispõe sobre a implantação do 

plano de carreira, estabelece o quadro de cargos, vencimento e funções públicas do município, 

consiste em acrescer, criar, extinguir e suprimir cargos do Quadro de Cargos Efetivos, bem como 

do Quadro Geral das funções de Direção, Chefia e Assessoramento (DCA) e dos Cargos em 

Comissão (CCs). 

 Inicialmente, menciona-se a necessidade de acrescer um cargo de Auxiliar de Ensino ao 

Quadro de Servidores Efetivos, para atender a demanda oriunda da criação de turmas de berçário I 

e II na EMEI Criança Feliz, no bairro Matiel. Esta EMEI possui, atualmente, somente alunos de 0 a 3 

anos de idade, ou seja, turmas de berçário e maternal, as quais exigem um número maior de 

funcionários para atender as crianças. 

Conforme o Regimento da Educação Infantil, cada turma deve ser atendida por, no mínimo, 

um professor e dois auxiliares de ensino, podendo variar de acordo com a faixa etária das crianças. 

Tal orientação está prevista no art. 6º, caput, do Regimento: 

 

Art. 9º Para a organização das turmas, em um período de trabalho de 12 
horas, é recomendado: 
Berçário I – Grupo de até 12 crianças – Um professor, 3 auxiliares de ensino 
Berçário II – Grupo de até 15 crianças – Um professor, 3 auxiliares de ensino. 
Maternal I – Grupo de até 16 crianças – Um professor, 2 auxiliares de ensino. 
Maternal II – Grupo de até 18 crianças – Um professor, 2 auxiliares de ensino. 
Jardim A – Grupo de até 20 crianças – Um professor, 2 auxiliares de ensino. 
Jardim B – Grupo de até 25 crianças – Um professor, 2 auxiliares de ensino. 

 

O Regimento Escolar é um documento comum a todas as escolas de educação infantil do 

Município, e foi elaborado coletivamente pelos profissionais da área da educação infantil, com base 

em legislações e orientações federais. Além disso, foi aprovado pelo Conselho Municipal de 

Educação e tem como objetivo padronizar e garantir a qualidade do atendimento na educação 

infantil. 

  

Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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 Deste modo, a criação deste cargo é imprescindível para o adequado andamento das 

atividades na escola e será preenchido através da nomeação dos classificados no Concurso 

Público vigente e, caso não haja candidatos aprovados, estes serão contratados através do 

Processo Seletivo Simplificado até a realização do próximo concurso público, previsto para ocorrer 

neste ano. 

 Ademais, salienta-se que as escolas já possuem um quadro de funcionários extremamente 

enxuto, sem que haja possibilidade de remanejo ou de substituição. Assim, sem este novo Auxiliar 

de Ensino, o atendimento às crianças ficará prejudicado, gerando riscos à integridade dos alunos 

que ficarão desassistidos. 

 Também será criado e acrescido um cargo de Técnico em Eletrotécnica no Quadro de 

Cargos Efetivos, ao qual caberá executar trabalhos rotineiros de eletricidade em geral, bem como 

efetuar serviços de instalação e reparos de circuitos e aparelhos elétricos. 

 Isso porque, o atual cargo de Eletricista está vago desde a aposentadoria do servidor 

Romeo Alsino Kempf, ocorrida em 02.08.2013 (Portaria nº 511/2013). Até então, não foi possível 

preencher o cargo, tendo em vista que nos últimos concursos públicos realizados, não houve 

interesse por parte dos candidatos, sendo que em 2012 não houve nenhum aprovado e em 2013 

apenas um candidato aprovado, mas que desistiu da vaga quando foi chamado. 

 Assim, o Município precisa manter contrato com empresas para prestação de serviços de 

eletricista, para executar reparos eventuais que possam ocorrer, ou até mesmo para troca de 

luminárias dos prédios públicos. 

 Dessarte, a presença de um Técnico em Eletrotécnica facilitará a resolução das demandas 

e otimizará tempo e recursos públicos. Por isso, dentre as atribuições do Técnico estão: fazer 

reparos em aparelhos elétricos em geral, reparar e regular relógios elétricos, inclusive de controle 

de ponto, projetar, elaborar, desenvolver e assinar projetos de instalações elétricas de até 800 KVA. 

 Já a criação do cargo de Coordenador do Departamento do Meio Ambiente na Secretaria-

Geral de Gestão Pública surge em função da necessidade de haver um servidor, por 20h semanais, 

responsável por dirigir, coordenar e acompanhar os trabalhos junto ao Departamento do Meio 

Ambiente, a fim de acompanhar as fiscalizações ambientais, acompanhar a equipe de análise e 

aprovação dos projetos ambientais, orientar e controlar as atividades das equipes responsáveis 

pelo controle ambiental, dentre outras atividades.  

 Contudo, a criação deste cargo mostra-se especialmente necessária em razão de que este 

Coordenador atuará também como licenciador das atividades de impacto local delegadas pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

 Nesse sentido, dispõe o art. 5º da Lei Complementar nº 140/2011, que o ente destinatário 

da delegação para a execução de ações administrativas deve dispor de órgão ambiental capacitado 
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a executar as ações administrativas a serem delegadas e de Conselho de Meio Ambiente. E, ainda, 

que se considera órgão ambiental capacitado aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, 

devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a 

serem delegadas. 

 Já a Resolução CONSEMA nº 288/2014 prevê que compete aos municípios o licenciamento 

ambiental de âmbito local. Na mesma linha, segundo o art. 4º da Resolução: 

 

Art. 4º – Considera-se órgão ambiental capacitado, para efeitos do disposto 
nesta Resolução, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, 
devidamente habilitados em meio físico e biótico e em número compatível 
com a demanda das ações administrativas de licenciamento e fiscalização 
ambiental de competência do município.  
 
§1º – Todos os municípios devem possuir em seu quadro no mínimo 
um licenciador habilitado e um fiscal concursado, designados por 
portaria, mesmo que o município opte por consórcio. (grifou-se) 

  

 Deste modo, o Coordenador do Departamento do Meio Ambiente será responsável pela 

emissão de licenças ambientais para atividades de impacto local. Por isso, o servidor que ocupará o 

cargo deverá possuir formação em curso de Técnico em Meio Ambiente (Nível Médio), ou tecnólogo 

em Gestão Ambiental, ou Ensino Superior em Biologia, ou Geologia, ou Engenharia Agrônoma, ou 

Engenharia Química, ou Engenharia Ambiental, ou Engenharia Florestal e Habilitação legal para o 

exercício da profissão. 

 Nesse sentido, a Administração Municipal deseja estruturar o Departamento do Meio 

Ambiente de maneira adequada e de forma que atenda a legislação federal e estadual. 

  Também será criado um cargo de Coordenador do Departamento de Cultura na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. Nesse contexto, recentemente foi sancionada a Lei Municipal n.º 

3.217, de 20 de janeiro de 2017, que estabeleceu a nova Estrutura Administrativa do Poder 

Executivo do Município de Feliz, e que alterou a nomenclatura e a estrutura da Secretaria de 

Educação, Lazer e Desporto, passando a dar status de secretaria para o assunto cultura. 

 Tal iniciativa surgiu frente ao entendimento da Administração Municipal de que a cultura tem 

um papel importante para a população felizense, principalmente pelo fato de que a cultura traz para 

a sociedade um conhecimento e uma riqueza sem igual. Cultura é inclusão, é uma porta de entrada 

para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais humana. O mundo da cultura é amplo e 

ilimitado. Através dele é possível chegar a lugares inimagináveis e alcançar objetivos abstratos. 

Aquilo que nós vivemos e o que estamos vivendo, faz parte do processo de construção da nossa 

história, ou seja, é nossa cultura. Estudar história é conhecer a cultura dos povos, assim, é muito 

importante saber o que aconteceu no passado para não erramos no presente e assim por diante. 
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 Por isso, a partir deste momento, cabe à Secretaria intensificar seu trabalho na área da 

cultura, criando eventos, atividades e ações que tragam aos moradores lazer e conhecimento 

cultural da cidade. Mais do que isto, se faz necessário criar ações educativas dentro das escolas, 

ações voltadas para crianças e adolescentes e promover a descoberta de novos talentos e 

promoção dos talentos que já temos. 

 A cultura quando bem trabalhada, contribui significativamente para o crescimento intelectual 

da população. Por isso, quanto mais políticas públicas forem criadas para que as comunidades 

tenham acesso à arte, música e demais manifestações artísticas, maior será o resultado positivo 

destas ações, bem como maior será a inserção e valorização do nosso patrimônio cultural material 

e imaterial. 

 E para que se possa desenvolver um trabalho sério, conciso, exclusivo e focado nos 

objetivos traçados para a área cultural da cidade, é que se torna necessária a nomeação de um 

servidor específico para desenvolver tais tarefas. 

 O atual quadro de cargos comissionados não permite remanejo, de forma que se pudesse 

fazer um aproveitamento do quadro funcional, mesmo porque, poderia haver um desvio de função 

em razão das atividades a serem desempenhadas pelo Coordenador. Nesse sentido, será 

suprimido um cargo de Assessor de Secretaria, a fim de possibilitar a criação do cargo de 

coordenação, mais adequado a uma atuação exclusiva na área da cultura, de forma a expandir o 

trabalho na área cultural do Município. 

 Em contrapartida, também serão suprimidos 01 (um) cargo de Oficial Administrativo, 01 

(um) de Monitor, 01 (um) de Instrutor Educativo e 01 (um) de Operário, que atualmente estão vagos 

e sem previsão de serem preenchidos, em razão de não haver necessidade de serviço. 

 Além disso, serão extintos os cargos de Mecânico e de Eletricista, tendo em vista que não 

há servidores ocupando estes cargos. Conforme mencionado acima, não há interesse por parte dos 

candidatos nos concursos públicos, sendo que em 2012 não houve nenhum aprovado, em 2013 

houve apenas um aprovado para cada cargo, sendo que o Eletricista desistiu da vaga e o Mecânico 

assumiu mas logo pediu exoneração, e em 2015 havia apenas dois candidatos inscritos para o 

cargo de Mecânico, porém foram reprovados. 

 Por fim, menciona-se que não haverá aumento de despesa com a criação dos cargos acima 

referidos, uma vez que outros estão sendo extintos. 

 Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e consideração. 

Feliz, 13 de abril de 2017. 

 
 
Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI Nº 57 / 2017. 

 
 

Altera Lei Municipal nº 1.935, de 
1º.08.06, e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica acrescido 01 (um) cargo de Auxiliar de Ensino ao Quadro de Cargos Efetivos do 
Município de Feliz, do art. 11 da Lei Municipal nº 1.935 de 1º de agosto de 2006. 

 Art. 2º Fica criado e acrescido 01 (um) cargo de Técnico em Eletrotécnica no Quadro de 
Cargos Efetivos do Município de Feliz, do art. 11 da Lei Municipal nº 1.935 de 1º de agosto de 2006. 

 Art. 3º Ficam criados e acrescidos 01 (um) cargo de Coordenador do Departamento de 
Cultura e 01 (um) de Coordenador do Departamento do Meio Ambiente, no Quadro Geral das 
funções de Direção, Chefia e Assessoramento (DCA) e dos Cargos em Comissão (CCs) do art. 14 
da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006. 

 Art. 4º Ficam suprimidos 01 (um) cargo de Oficial Administrativo, 01 (um) de Monitor, 01 
(um) de Instrutor Educativo e 01 (um) de Operário do Quadro de Cargos Efetivos do Município de 
Feliz, do art. 11 da Lei Municipal nº 1.935 de 1º de agosto de 2006. 

 Art. 5º Ficam extintos e suprimidos os cargos de Mecânico e de Eletricista do Quadro de 
Cargos Efetivos do Município de Feliz, do art. 11 da Lei Municipal nº 1.935 de 1º de agosto de 2006. 

 Art. 6º Fica suprimido 01 (um) cargo de Assessor de Secretaria, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Geral das funções de Direção, Chefia e 
Assessoramento (DCA) e dos Cargos em Comissão (CCs) do art. 14 da Lei Municipal nº 1.935, de 
1º de agosto de 2006. 

Art. 7º A tabela de cargos efetivos do art. 11 da Lei Municipal nº 1.935 de 1º de agosto de 
2006, passa a vigorar com a seguinte estrutura: 

“Art. 11. [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                            

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS 

Cargo Nível Nº de cargos Carga Horária 

Agente Comunitário de Saúde NB 27 40 

Agente de Combate a Endemias NB 01 40 

Auxiliar de Serviços Gerais NB 29 40 

Motorista NB 08 40 

Operador de Equipamentos Rodoviários NB 12 40 

Operário NB 06 40 

Assistente de Manutenção e Conservação NB 01 40 

Monitor NM 06 40 

Instrutor Educativo NM 01 40 

Agente Administrativo NM 17 40 
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Atendente de Consultório Dentário NM 01 40 

Auxiliar de Ensino NM 68 40 

Técnico em Enfermagem NM 05 40 

Técnico em Segurança do Trabalho NM 01 40 

Técnico em Tecnologia da Informação NM 01 40 

Técnico em Eletrotécnica NM IV 01 40 

Fiscal Ambiental NSI 01 40 

Oficial Administrativo NSI 10 40 

Assistente Social NS 02 40 

Biomédico NS 01 20 

Contador NS 03 40 

Cirurgião Dentista NS 01 40 

Cirurgião Dentista NS 02 20 

Enfermeiro NS 04 40 

Engenheiro Civil NS 02 40 

Fiscal Municipal NS 04 40 

Fisioterapeuta NS 01 40 

Fonoaudiólogo NS 01 40 

Médico NS 03 20 

Nutricionista NS 01 40 

Procurador NS 01 40 

Farmacêutico NS 01 20 

Psicólogo NS 04 20 

Médico Veterinário NS 01 40 

Médico Perito NSE I 01 12 

TOTAL  229  

 [...].” (NR) 

 Art. 8º Fica alterado o art. 14 da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 14 [...] 

TABELA DE VENCIMENTO DO QUADRO DE CC/DCA 
[…] 

Secretaria-Geral de Gestão Pública CC/DCA DCA 

Cargo Provimento Nº de Cargos Vencimento R$ 
Parcela 

indenizatória 
R$ 

[...] [...] [...] [...] [...] 

Coordenador do Departamento do 
Meio Ambiente 

CC/DCA 01 1.840,00 552,00 

Total de cargos  04   

 

[...] 
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Secretaria Municipal de Educação e Cultura CC/DCA DCA 

Cargo Provimento Nº de Cargos Vencimento R$ 
Parcela 

indenizatória 
R$ 

Coordenador do Departamento de 
Cultura 

CC/DCA 01 3.679,91 1.103,97 

Total de cargos  01   

 [...].” (NR) 

 Art. 9º Fica incluído o Cargo de Técnico em Eletrotécnica na tabela de Faixas de 
Vencimento Nível Médio do art. 17 da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 17 […] 

TABELA DE FAIXAS E VENCIMENTO 

 NÍVEL MÉDIO  

Faixa Pontos Cargos  Carga 
Horária 

Vencimento R$ 

[...] [...] [...] [...] [...] 

NM IV 200 

 Técnico em Tecnologia da 

Informação 

 Técnico em Segurança do 

Trabalho 

 Técnico em Eletrotécnica 

40 [...] 

 [..]” (AC) 

 Art. 10 Fica incluído o Cargo de Técnico em Eletrotécnica na Tabela de Pontuação dos 
Cargos Efetivos de nível Médio do Anexo II da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 

 [...] 

 Cargos de Nível Médio 

 

Cargo 

Instruçã
o 

Comple 
xidade 

Respon
spor 
Erros 

Respon
spor 

Contato
s 

Supervis
ãoRecebi

da 

Supervis
ãoExerci

da 

Esforç
o 

Mental/ 
Visual 

Total 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

Técnico em 
Eletrotécnica  

30 30 30 30 30 20 30 200 

 […]” (AC) 

 Art. 11 Ficam incluídos os cargos de Coordenador do Departamento de Meio Ambiente e 
Coordenador de Cultura no Anexo VII da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006, que trata 
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da descrição de cargos de secretários, CC e DCA, vigorando conforme redação do Anexo I desta 
Lei. 

 Art. 12 Fica incluído o cargo de Técnico em Eletrotécnica no Anexo V da Lei Municipal nº 
1.935, de 1º de agosto de 2006, que trata da descrição de cargos do quadro de efetivos, vigorando 
conforme redação do Anexo II desta Lei. 

 Art. 13 Os recursos financeiros decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias específicas.  

 Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em __ de __________ de 2017.  

 
Albano José Kunrath. 
 

  

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 17.04.2017 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 
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ANEXO VII 

DESCRIÇÃO DE CARGOS DE CC/DCA 

ASSESSORES 

“[...] 

CARGO: COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Executar trabalhos com objetivo de promover a cultura no 

município. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Dirigir, coordenar e acompanhar as atividades culturais, 

nas diversas modalidades e faixa etária, considerando e valorizando as características peculiares 

do município, oportunizando o resgate das mesmas nas práticas festivas e de  lazer; coordenar 

projetos, programas e ações culturais; acompanhar a conservação de   espaços destinados a 

prática e vivência da cultura; acompanhar as  associações culturais e  grupos diversos de dança, 

teatro, canto, música, entre outros de interesse da Administração Municipal; supervisionar os 

programas de cultura no meio urbano e rural. Supervisionar e promover a execução das atividades 

culturais nos Espaços Culturais, favorecendo e oportunizando atividades dança, teatro, canto, 

música, exposições e artes plásticas, entre outros, aos munícipes; coordenar e manter os Museus, 

preservando o patrimônio histórico existente; coordenar a elaboração de pesquisa para ampliação 

de novos institutos históricos e acervos museológicos coordenar a divulgação da história dos 

Museus; coordenar os programas sócios culturais; coordenar e acompanhar a inserção dos museus 

no roteiro turístico da Cidade; coordenar as informações e atendimento aos visitantes. 

 

FORMAS DE PROVIMENTO: CC / DCA 

 

REGIME DE TRABALHO: 

Período mínimo de 40 horas semanais e à disposição da Administração Municipal. 

 

CARGO: COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Executar trabalhos com objetivo de promover a 

preservação ambiental no Município. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Dirigir, coordenar e acompanhar a avaliação de laudos 

ambientais expedidos no Departamento do Meio Ambiente; acompanhar os processos de 

implantação de projetos e estudos de viabilidade; planejar os processos de licenciamento e de 
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fiscalização ambiental; dirigir, coordenar e acompanhar a integração das atividades administrativas 

e técnicas do Departamento; licenciar as atividades de impacto local delegadas pela Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente. Dirigir, coordenar e acompanhar as fiscalizações ambientais oriundas 

de atividades causadoras de poluição atmosférica, sonora, hídrica, de solo, de mineração, de 

desmatamento, de resíduos tóxicos; coordenar a emissão de multas, embargos, apreensões, 

interdições, demolições e demais sanções administrativas estabelecidas em Lei; dirigir coordenar e 

acompanhar a equipe de análise e aprovação dos projetos ambientais que envolvem: edificação 

comercial, industrial e  residencial, conforme diretrizes do Plano Diretor; acompanhar os trabalhos 

das equipes de análise e aprovação de projetos e licenças, verificando a celeridade e eficiência das 

análises; acompanhar e juntamente com a equipe, identificar deficiências, inconformidades e 

ilegalidades nos projetos, visando um melhor aproveitamento do solo, sempre respeitando os 

aspectos ambientais; fazer cumprir as legislações ambientais municipais, estaduais e federais. 

Supervisionar, organizar e fazer a programação da atividade específica da coleta de resíduos 

sólidos avaliando os resultados para certificar-se da regularidade no desenvolvimento do processo. 

Coordenar, orientar e controlar as atividades das equipes responsáveis pelo controle ambiental do 

Departamento de Meio Ambiente; coordenar a autorização, de acordo com a legislação vigente, do 

corte e da exploração racional de cobertura vegetal, cumprindo e fazendo cumprir as diretrizes 

emanadas da direção geral e do Secretário Geral de Gestão Pública; Dirigir, coordenar, orientar e 

controlar as atividades referentes a gestão das “áreas verdes”, praças e parques, relacionadas à 

necessidade de plantio, poda, remoção de exemplares; coordenar, orientar e  controlar as 

atividades das equipes responsáveis pela arborização urbana; coordenar, orientar e controlar as 

atividades e autorizações, de acordo com a legislação vigente, referentes a corte  e a exploração 

racional de cobertura vegetal; elaborar e coordenar a execução do cronograma de plantio de 

árvores nas vias públicas; colaborar na atualização da legislação ambiental municipal; assessorar 

na expedição de instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e circulares, 

bem como a forma de executar os serviços; realizar reuniões com os responsáveis pelos Setores 

subordinados visando aperfeiçoar a integração entre eles, eliminar dúvidas bem como conquistar o 

envolvimento de todos na solução dos problemas; tomar todas as medidas a seu alcance para 

evitar desperdício de materiais, inclusive, orientar os seus subordinados sobre a forma correta de 

fazê-lo; manter informado o Secretário responsável pelo Departamento sobre o quadro de Pessoal 

necessário e suficiente para a boa prestação de serviço assim como dos equipamentos e 

infraestrutura adequada; orientar os seus subordinados sobre a melhor forma de atender com 

urbanidade o público interessado nos serviços de seu departamento, inserindo técnicas de bom 

atendimento; estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Secretário, auxiliando na 

elaborando pareceres e apresentando soluções; dirigir, coordenar e acompanhar as atividades 
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vinculadas as licenças ambientais que o município tem junto a outros órgãos; colaborar na 

elaboração do Orçamento Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Municipal; 

participar, orientar e coordenar equipe técnica e de treinamento realizando palestras, cursos, 

campanhas de cunho educativo ou técnico-científico no que diz respeito à políticas públicas de meio 

ambiente e a educação ambiental, manter organizado o ambiente em que atuar e executar tarefas 

afins. Dirigir, coordenar e acompanhar atividades operacionais do departamento, tanto 

administrativas quanto técnicas; conduzir veículos da Administração Municipal, desde que 

devidamente habilitado e autorizado para tal. 

 

FORMAS DE PROVIMENTO: CC / DCA. 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: Formação em curso de Técnico em Meio Ambiente (Nível 

Médio), ou tecnólogo em Gestão Ambiental, ou Ensino Superior em Biologia, ou Geologia, ou 

Engenharia Agrônoma, ou Engenharia Química, ou Engenharia Ambiental, ou Engenharia Florestal 

e Habilitação legal para o exercício da profissão. 

 

REGIME DE TRABALHO: Período mínimo de 20 horas semanais e à disposição da Administração 

Municipal.” (AC) 
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ANEXO V  

DESCRIÇÃO DE CARGOS DO QUADRO DE EFETIVOS  

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - NM  

“[…] 

 

CARGO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

NÍVEL MÉDIO  

FAIXA DE VENCIMENTO: NM IV 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Executar trabalhos rotineiros de eletricidade em geral, 

bem como efetuar serviços de instalação e reparos de circuitos e aparelhos elétricos. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de 

transmissão, inclusive os de alta tensão; fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; instalar, 

inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de equipamentos elétricos tais como: elevadores, 

ventiladores, rádios, refrigeradores, etc., inspecionar, fazer reparos, limpar geradores e motores a 

óleo; reparar e regular relógios elétricos; inclusive de controle de ponto, fazer enrolamento de 

bobinas, desmontar, ajustar e montar motores, dínamos, etc. Conservar e reparar instalações 

elétricas, internas e externas; recuperar motores de partida em geral, buzinas, interruptores, relés, 

reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores, executar e bobinagem de motores 

reformar baterias, fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores fazer 

enrolamentos e consertar induzidos de geradores e automóveis, treinar auxiliares em serviços de 

eletricidade em geral; realizar tarefas relativas a manutenção, operação, planejamento e teste em 

sistemas elétricos; instalar e operar elementos de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, bem como projetar, elaborar, desenvolver e assinar projetos de instalações elétricas de até 

800 KVA assumindo toda e quaisquer responsabilidades por tais projetos; conduzir veículos da 

Administração Municipal, desde que devidamente habilitado e autorizado para tal; executar outras 

tarefas semelhantes. 

 

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público  

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: Escolaridade: Ensino Médio completo com curso específico 

de Técnico em Eletrotécnica; 

 

REGIME DE TRABALHO: Horário: Período de 40 horas semanais.” (AC) 


