
 
 
 
 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2022 

DE 25 DE JANEIRO DE 2022. 

 

"Cria cargos de provimento efetivo, cria vagas no 

quadro de pessoal da administração direta do 

Município, e dispões sobre o aumento real dos 

vencimentos dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas, e dá outras providências.”  

 

A Câmara Municipal de Perdizes, Estado de Minas Gerais, 

aprovou e eu, Antônio Roberto Bergamasco, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - No quadro de pessoal da administração direta 

do Município de Perdizes, haverá alterações de cargos, vagas e carga 

horária, em conformidade com o que dispõem os artigos seguintes.  

Art. 2º - Ficam criados no quadro de pessoal da 

administração direta do Município, os cargos de provimento efetivo de 

Arquiteto, Artesão, Auxiliar de Comunicação, Auxiliar de Lavanderia, 

Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Tráfego, Cantineiro, Coordenador Geral da 

Educação, Copeira, Coveiro, Cozinheiro, Educador Social, Engenheiro 

Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Elétrico, Jardineiro, Médico 

Pronto Socorro, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Monitor de 

Transporte Coletivo, Monitor de Transporte Escolar, Operador de 

Escavadeira Hidráulica, Operador de Motoniveladora, Operador de Prensa, 

Operador de Retroescavadeira, Pintor, Porteiro, Recepcionista, Selecionador 

de Material Reciclado, Técnico de Informática, Terapeuta Ocupacional, 

Técnico de Segurança do Trabalho, Topógrafo, Trabalhador Serviços de 



 
 
 
 

 

Conservação e Manutenção Pública, Trabalhador de Serviços de Limpeza, 

Viveirista Florestal, Zelador, cuja carga horária, número de vagas e 

vencimentos estão previstos no Anexo I desta Lei.  

Art. 3º - A descrição das atribuições dos cargos criados 

no artigo 2º desta Lei, bem como os requisitos de instrução e experiência 

para provimento estão previstos no Anexo II desta Lei. 

Art. 4º - Ficam criadas vagas para o cargo de Advogado, 

Assistente Social, Bioquímico, Coletor de Lixo, Dentista, Eletricista, 

Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gari, 

Motorista, Motorista Transporte Trabalhadores – Coletivo, Nutricionista da 

Educação, Professor PEB, Professor PEI, Professor Educação Física – PEB II, 

Soldador, previstos no anexo III desta Lei.  

Art. 5º - Os servidores públicos municipais ocupantes de 

cargo de provimento efetivo, servidores inativos, aposentados e 

pensionistas enquadram-se automaticamente nesta Lei, sem prejuízo das 

vantagens e direitos já adquiridos em razão do exercício do cargo público 

ocupado. 

Art. 6º – Fica concedido o aumento real dos servidores 

públicos municipais, conforme Anexo III desta Lei. 

Parágrafo Único: O aumento real previsto no caput, 

estende-se aos servidores aposentados e pensionistas que mantiveram a 

paridade com os servidores em atividade. 

Art. 7º - O quadro de pessoal da administração direta do 

Município, passará a contar com os cargos de provimento efetivo, cuja 

carga horária, número de vagas e vencimentos estão previstos no Anexo I 

desta Lei, e serão providos mediante concurso público. 



 
 
 
 

 

Art. 8º - Ficam alteradas a Lei nº 1.927, de 16 de abril 

de 2015, Lei Complementar nº 5 de 03 de junho de 2015, Lei 

Complementar nº 10 de 24 de março de 2017, Lei Complementar nº 14 de 

15 de dezembro de 2017, e Lei Complementar nº 17 de 16 de fevereiro de 

2018, que sofrerão alterações de cargos, vagas e carga horária, em 

conformidade com o que dispõem os artigos anteriores. 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação retroagindo seus efeitos à 03 de janeiro 2022.  

Perdizes/MG, 25 de janeiro de 2022. 

 

ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS CRIADOS COM SUAS RESPECTIVAS VAGAS 

Cargos Criados Vaga Carga  

Horária 

Vencimento 

Arquiteto 01 40h/semana R$ 4.100,00 

Artesão 01 40h/semana R$ 1.212,00 

Auxiliar de Comunicação 02 40h/semana R$ 1.212,00 

Auxiliar de Lavanderia 05 40h/semana R$ 1.212,00 

Auxiliar de Mecânico 01 40h/semana R$ 1.212,00 

Auxiliar de Trafego 04 40h/semana R$ 1.212,00 

Cantineiro 15 40h/semana R$ 1.212,00 

Coordenador Geral da Educação 02 40h/semana R$ 3.460,68 

Copeira 05 40h/semana R$1.212,00 

Coveiro 02 40h/semana R$ 2.500,00 

Cozinheira 20 40h/semana R$ 1.212,00 

Educador Social 12 40h/semana R$ 1.212,00 

Engenheiro Agrônomo 01 40h/semana R$ 4.100,00 

Engenheiro Ambiental 02 40h/semana R$ 4.100,00 

Engenheiro Elétrico 01 40h/semana R$ 4.100,00 

Jardineiro 05 40h/semana R$ 1.212,00 

Médico  

Pronto Socorro 

04         - R$ 120,00 por  

hora 

Médico Psiquiatra 01         - R$ 17.000,00 

Médico Veterinário 02 40h/semana R$ 3.119,41 

Monitor Transporte Coletivo 06 40h/semana R$ 1.212,00 

Monitor Transporte Escolar 30 30h/semana R$ 1.212,00 

Operador de Escavadeira Hidráulica 01 40h/semana R$ 2.244,88 

Operador de Motoniveladora 05 40h/semana R$ 1.719,14 

Operador de Prensa 01 40h/semana R$ 1.212,00 

Operador de Retroescavadeira 04 40h/semana R$ 1.719,14 

Pintor 05 40h/semana R$ 1.212,00 

Porteiro 10 40h/semana R$ 1.212,00 

Recepcionista 05 40h/semana R$ 1.212,00 

Selecionador de Material Reciclável 10 40h/semana R$ 1.212,00 

Técnico de Informática 01 40h/semana R$ 2.424,00 

Técnico Segurança do Trabalho 01 40h/semana R$ 2.685,00 

Terapeuta Ocupacional 04 30h/semana R$ 2.528,00 

Topógrafo 01 40h/semana R$ 2.264,22 

Trabalhador Serviços  
Conservação e Manutenção Pública 

08 40h/semana R$ 1.212,00 
 

Trabalhador de Serviços de Limpeza 97 40h/semana R$ 1.212,00 

Viveirista 04 40h/semana R$ 1.212,00 

Zelador 08 40h/semana R$ 1.212,00 



 
 
 
 

 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS CRIADOS 

 

I. CARGO: Arquiteto 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Diploma de conclusão de 

Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, devidamente registrado, 

fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da 

Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e registro no Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo. 

Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em 

todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, 

metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras 

e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica e 

ambiental. Prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como 

estabelecer políticas de gestão. Executar outras atividades correlatas ao 

cargo de acordo com secretaria de lotação. 

II. CARGO: Artesão 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo e formação específica, ser maior de 18 anos. 

Confeccionar produtos artesanais por meio de processo 

manual ou com auxílio de ferramentas. Executar outras atividades 

correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 



 
 
 
 

 

III. CARGO: Auxiliar de Comunicação 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio, ser maior de 

18 anos. 

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de 

sons, interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas, 

expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazer seleção, 

revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas. 

Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de 

lotação. 

IV. CARGO: Auxiliar de Lavanderia 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos. 

Executar serviços de lavanderia, usando equipamentos e 

máquinas. Recepcionar, classificar e testar roupas e artefatos para lavar a 

seco ou com água. Tirar manchas, tingir e dar acabamento em artigos do 

vestuário, e roupas em geral; passar roupas. Inspecionar o serviço, 

embalar e expedir roupas e artefatos. Executar outras atividades correlatas 

ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

V. CARGO: Auxiliar de Mecânico 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos. 



 
 
 
 

 

Auxiliar na elaboração planos de manutenção; realizar 

manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. 

Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas 

de veículos. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos 

técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. 

Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de 

lotação. 

VI. CARGO: Auxiliar de Tráfego 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio Completo, 

idade mínima de 18 anos. 

Auxiliar na investigação, reprimir e prevenir infrações 

penais contra interesses da nação, como contrabando, tráfico de drogas, 

crimes fazendários e previdenciários e crimes eleitorais; patrulhar 

ostensivamente; manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rural; 

fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito; colaborar com a segurança 

pública; proteger bens públicos, serviços e instalações. Executar outras 

atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

VII. CARGO: Cantineiro 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos. 

Auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar outros 

profissionais da área no preparo e processamento de alimentos, na 

montagem de pratos. Verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, 

minimizando riscos de contaminação. Trabalhar em conformidade a normas 



 
 
 
 

 

e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde. 

Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de 

lotação. 

VIII. CARGO: Coordenador Geral da Educação 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou formação Superior em Psicopedagogia. 

Implementar, avaliar, coordenar e planejar o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos instrucionais nas modalidades de 

ensino presencial e ou a distância aplicando metodologias e técnicas para 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuar em cursos acadêmicos 

e ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as 

necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos 

educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando 

mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, 

facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as 

associações a ela vinculadas. Executar outras atividades correlatas ao 

cargo de acordo com secretaria de lotação. 

IX. CARGO: Copeira 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos. 

Atender, recepcionar e servindo refeições e bebidas; 

montar e desmontar, carrinhos de servir; organizar, conferir e controlar 

materiais de trabalho, bebidas e alimentos, listas de esperas, a limpeza e 

higiene e a segurança do local de trabalho; preparar alimentos e bebidas. 



 
 
 
 

 

Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de 

lotação. 

X. CARGO: Coveiro 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos. 

Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, 

limpar, abrir e fechar sepulturas. Realizar sepultamento, exumar e cremar 

cadáveres, trasladar corpos e despojos. Conservar cemitérios, máquinas e 

ferramentas de trabalho. Zelar pela segurança do cemitério. Executar 

outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XI. CARGO: Cozinheira 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos. 

Organizar e supervisionar serviços de cozinha, planejar 

cardápios e elaborar o preparo, e a finalização de alimentos, observando 

métodos de cocção e padrões de qualidade. Verificar a qualidade dos 

gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação. Trabalhar em 

conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 

segurança, higiene e saúde. Executar outras atividades correlatas ao cargo 

de acordo com secretaria de lotação. 

XII. CARGO: Educador Social: 

Carga Horária Semanal: 40 horas  



 
 
 
 

 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos. 

Visa garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas 

em situações de risco pessoal e social. Procura assegurar seus direitos, 

abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e 

demandas e desenvolvendo atividades e tratamento. Executar outras 

atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

Responsável pelo apoio e recepção de usuários das unidades de 

acolhimento, sejam eles idosos, crianças ou pessoas com deficiência. 

Promovendo a participação social, autonomia e autoestima dos atendidos. 

XIII. CARGO: Engenheiro Agrônomo 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Graduação em Engenharia 

Agronômica, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício 

da Profissão. 

Planejar, coordenar e executar atividades 

agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. 

Fiscalizam essas atividades, promove a extensão rural, orientando 

produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elabora 

documentação técnica e científica. Prestar assistência e consultoria 

técnicas. Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com 

secretaria de lotação. 

XIV. CARGO: Engenheiro Ambiental 

Carga Horária Semanal: 40 horas 



 
 
 
 

 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Superior Completo 

em Engenharia Sanitarista e Ambiental, com registro no Conselho ou Órgão 

Fiscalizador do Exercício da Profissão.  

Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a 

implementação do sistema de gestão ambiental (SGA), implementar ações 

de controle de emissão de poluentes, administrar resíduos e procedimentos 

de remediação. Prestar consultoria, assistência e assessoria. Executar 

outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XV. CARGO: Engenheiro Elétrico 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Superior Completo 

em Engenharia Elétrica, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 

Exercício da Profissão.  

Executar serviços elétricos, eletrônicos e de 

telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalar, configurar e 

inspecionar sistemas e equipamentos, executar testes e ensaios. Projetar, 

planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 

telecomunicações e elaborar sua documentação técnica; coordenar 

empreendimentos e estudar processos elétricos, eletrônicos e de 

telecomunicações. Prestar assistência e consultoria técnicas. Executar 

outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XVI. CARGO: Jardineiro 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos. 



 
 
 
 

 

Preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: 

capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, 

pulverização simples e polvilhamento. Preparar as sementes. Fazer a 

repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e 

embalagem. Requisitar o material necessário ao trabalho. Executar outras 

atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XVII. CARGO: Médico Pronto Socorro 

Carga Horária Semanal: 12 horas - Plantão 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Superior em 

Medicina com registro com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 

Exercício da Profissão. 

Atender a pacientes com acometimentos, doenças e 

lesões que, em geral, não têm diagnóstico prévio e que precisam de 

atendimento médico imediato, exigindo muito preparo técnico e também 

emocional. Atender o paciente, ouvir suas queixas, diagnosticar o problema 

e indicar o tratamento ou a necessidade de cirurgia. Executar outras 

atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XVIII. CARGO: Médico Psiquiatra 

Carga Horária Semanal: 20 horas. 

Escolaridade mínima exigida: Curso Superior em 

Medicina Completo; com Registro no Conselho Profissional Competente; 

Registro de Qualificação de Especialista – RQE em Psiquiatria 

Diagnosticar e tratar todas as questões de ordem 

mental, como dependência química, depressão e ansiedade. Atender, 

diagnosticar, tratar, reabilitar e prevenir os Transtornos Mentais e de 

Comportamento. Para identificá-las, o médico analisa o paciente de forma 



 
 
 
 

 

completa, por diferentes perspectivas: psicológica, biológica e cultural. 

Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de 

lotação. 

XIX. CARGO: Médico Veterinário 

Carga Horária Semanal: 40 horas. 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Superior Completo 

em Medicina Veterinária, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador 

do Exercício da Profissão. 

Contribuir para bem estar animal; promover saúde 

pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal; 

desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar nas produções 

industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar 

produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação 

ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar a elaboração 

de legislação pertinente. Executar outras atividades correlatas ao cargo de 

acordo com secretaria de lotação. 

XX. CARGO: MonitorTransporte Coletivo 

Carga Horária Semanal: 40 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio Completo, 

ser maior de 18 anos. 

Garantir a integridade física e moral das pessoas no 

trajeto de ida e volta. Limpar e higienizar o veículo. Executar outras 

atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

 

 



 
 
 
 

 

XXI. CARGO: MonitorTransporte Escolar 

Carga Horária Semanal: 30 horas  

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio Completo, 

ser maior de 18 anos. 

Garantir a integridade física e moral de crianças e 

adolescentes no trajeto de ida e volta até a escola. Executar outras 

atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XXII. CARGO: Operador de Escavadeira Hidráulica  

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser habilitado na Categoria “D” ou “E”, com curso profissional de 

operador de máquinas.  

Operar a máquina em obras, realizar demolições, 

escavações, carregamento de caçambas e terraplenagem em solos. 

Verificar condições dos acessórios e funcionamento do sistema hidráulico e 

elétrico; e serviços correlatos. Executar outras atividades correlatas ao 

cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XXIII. CARGO: Operador Estação de Tratamento de 

Esgoto 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

completo, ser maior de 18 anos. 

Monitorar o recebimento de resíduos industriais e 

urbanos, operar fornos de incineração e controlar o processo de tratamento 



 
 
 
 

 

de água e efluentes. Realizar amostragem de resíduos e efluentes, dosar 

soluções químicas e operar equipamentos eletromecânicos. Documentar 

dados do processo de tratamento e controlar materiais e produtos 

utilizados na estação de tratamento de água, efluentes e resíduos 

industriais. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos 

técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 

ambiental. Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com 

secretaria de lotação. 

XXIV. CARGO: Operador de Motoniveladora 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser habilitado na Categoria “D” ou “E”, com curso profissional de 

operador de máquinas. 

Planejar o trabalho, realizar manutenção básica da 

máquina e operar. Remover materiais, solos e executar construções. 

Realizar acabamento em pavimentos e serviços correlatos. Executar outras 

atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XXV. CARGO: Operador de Prensa 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos. 

Dobrar chapas e barras metálicas. Curvar tubos, chapas 

e barras de metais. Conformar peças de metais por prensagem hidráulica e 

excêntrica. Cortar chapas de metais. Controlar a qualidade dos materiais. 

Prensar e distribuir materiais. Realizar manutenção de máquinas e 

matrizes. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos 



 
 
 
 

 

técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 

ambiental. Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com 

secretaria de lotação. 

XXVI. CARGO: Operador de Retroescavadeira 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser habilitado na Categoria “D” ou “E”, com curso profissional de 

operador de máquinas. 

Planejar o trabalho, realizar manutenção básica da 

máquina e operar. Remover solo e material orgânico "bota-fora", drenar 

solos e executar construção de aterros. Realizar acabamento em 

pavimentos e cravar estacas e serviços correlatos. Executar outras 

atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XXVII. CARGO: Pintor 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos.  

Pintar as superfícies externas e internas de obras civis, 

monumentos e ruas, raspando amassando e cobrindo com uma ou várias 

camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificações 

com papel e materiais plásticos e, para tanto, entre outras atividades, 

preparar as superfícies a revestir, combinar materiais. Executar outras 

atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XXVIII. CARGO: Porteiro 

Carga Horária Semanal: 40 horas 



 
 
 
 

 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos.  

Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância 

edifícios públicos, e outros estabelecimentos, percorrer sistematicamente e 

inspecionar suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de 

pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, 

identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; 

receber, escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos 

locais de trabalho. Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo 

com secretaria de lotação. 

XXIX. CARGO: Recepcionista 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio Completo, 

ser maior de 18 anos. 

Recepcionar e prestar serviços de apoio as pessoas e 

visitantes; prestar atendimento telefônico e fornecer informações; marcar 

entrevistas, reuniões ou consultas e receber clientes ou visitantes; 

averiguar suas necessidades e dirigir ao lugar ou as pessoas procuradas; 

agendar serviços, reservar e indicar acomodações; observar normas 

internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e 

notificando seguranças sobre presenças estranhas; fechar contas e estadas 

de clientes. Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano. 

Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de 

lotação. 

XXX. CARGO: Selecionador de Material Reciclável 

Carga Horária Semanal: 40 horas 



 
 
 
 

 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 

Completo, ser maior de 18 anos.  

Catar, selecionar e vender materiais recicláveis como 

papel, papelão e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos e 

outros materiais reaproveitáveis. Executar outras atividades correlatas ao 

cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XXXI. CARGO: Técnico de Informática: 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Nível Médio e Curso 

Técnico de Informática com certificado de conclusão, ser maior de 18 anos.  

Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, desenvolver 

dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, 

preventivas e preditivas, sugerir mudanças no processo de produção, criar 

e implementar dispositivos de automação. Treinar, orientar e avaliar o 

desempenho de operadores. Estabelecer comunicação oral e escrita para 

agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de 

trabalho. Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com 

secretaria de lotação. 

XXXII. CARGO: Técnico Segurança do Trabalho 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio com 

certificado de conclusão de curso Técnico em Segurança do Trabalho 

Elaborar, participar da elaboração e implementar política 

de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, 

acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de 



 
 
 
 

 

doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações 

educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participar de perícias 

e fiscalizações e integrar processos de negociação. Participar da adoção de 

tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; 

investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e 

controle. Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com 

secretaria de lotação. 

XXXIII. CARGO: Terapeuta Ocupacional 

Carga Horária Semanal: 30 horas 

Escolaridade mínima exigida: Curso Superior Completo 

em Terapia Ocupacional, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 

Exercício da Profissão. 

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação 

e reabilitação de pessoas utilizando procedimentos específicos de terapia 

ocupacional, ortopedia e musicoterapia. Habilitar pacientes e clientes; 

realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e 

clientes. Atuar na orientação de pacientes, clientes, familiares, cuidadores e 

responsáveis. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e 

qualidade de vida. Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo 

com secretaria de lotação 

XXXIV. CARGO: Topógrafo 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio com 

certificado de conclusão de curso técnico de agrimensura ou topografia, 

com registro no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT. 



 
 
 
 

 

Executar levantamentos geodésicos e topo hidrográficos, 

por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; implantar, no 

campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras 

civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejar trabalhos em 

geomática; analisar documentos e informações cartográficas, interpretando 

fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, 

identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para 

georreferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. Efetuar 

cálculos e desenhos e elaborar documentos cartográficos, definindo escalas 

e cálculos cartográficos, efetuando aero triangulação, restituindo 

fotografias aéreas. Executar outras atividades correlatas ao cargo de 

acordo com secretaria de lotação. 

XXXV. CARGO: Trabalhador Serviços Conservação e 

Manutenção Pública 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental, ser 

maior de 18 anos. 

Trabalhar nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza 

e conservação de áreas públicas coletar resíduos domiciliares, resíduos 

sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e 

conservação de áreas públicas. Preservar as vias públicas, varrendo 

calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja 

coletado e encaminhado para o aterro sanitário. Conservar as áreas 

públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas. Zelar pela 

segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. 

Trabalhar com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e 

promovendo a segurança individual e da equipe.Executar outras atividades 

correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 



 
 
 
 

 

XXXVI. CARGO: Trabalhador de Serviços de Limpezas 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental, ser 

maior de 18 anos. 

Executar serviços de manutenção e limpeza espaços 

públicos e outros estabelecimentos, substituir, trocar, limpar, reparar e 

instalar peças, componentes e equipamentos limpeza. Conservar vidros e 

fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar de piscinas. Trabalhar 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 

ambiente. Executar outras atividades correlatas ao cargo de acordo com 

secretaria de lotação. 

XXXVII. CARGO: Viveirista 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental, ser 

maior de 18 anos. 

Manejar recursos naturais, produzir mudas, realizar 

manutenção de plantas e manipular plantas medicinais. Guiar pessoas em 

florestas e campos e disponibilizar serviços e produtos. Trabalhar seguindo 

normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente. Executar 

outras atividades correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

XXXVIII. CARGO: Zelador 

Carga Horária Semanal: 40 horas 

Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental, ser 

maior de 18 anos. 



 
 
 
 

 

Zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio de 

edifícios públicos e outros estabelecimentos. Atender e controlar a 

movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; receber objetos, 

mercadorias, materiais, equipamentos; realizar pequenos reparos. Prestam 

assistência aos servidores e visitantes. Executar outras atividades 

correlatas ao cargo de acordo com secretaria de lotação. 

 

 

 

 

ANEXO III 

QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRERA DE PERDIZES - 

COMPLETO COM CARGOS E VAGAS CRIADAS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CARGO  VAGA CARGA 

HORÁRIA  
VENCIMENTO  

Advogado 05 40h/semana R$ 4.100,00 

Advogado Assistente 

Judiciário – (LC10/2017 e 
LC05/2015) 

02 40h/semana R$ 3.700,00 

Agente Administrativo 15 40h/semana R$1.420,46 

Ajudante de Serviços Gerais – 
Educação 

30 40h/semana R$1.212,00 

Almoxarife 01 40h/semana R$1.310,00 

Arquiteto 01 40h/semana R$ 4.100,00 

Artesão 01 40h/semana R$ 1.212,00 

Assistente Administrativo 

Educação 

10 40h/semana R$1.212,00 

Assistente Social 08 30h/semana R$1.937,14 

Assistente Social – NASF 01 20h/semana R$1.937,14 

Auditor de Tributos Municipais  01  40h/semana R$ 4.137,58 



 
 
 
 

 

Auxiliar Administrativo da 
Educação 

10 40h/semana R$ 1.300,00 

Auxiliar Administrativo I 13 40h/semana R$1.300,00 

Auxiliar Administrativo II 82 40h/semana R$1.400,00 

Auxiliar de Comunicação 02 40h/semana R$ 1.212,00 

Auxiliar de Enfermagem – PSF 10 40h/semana R$1.212,00 

Auxiliar de Enfermagem da ESF 05 40h/semana R$ 1.267,50 

Auxiliar de Lavanderia 05 40h/semana R$ 1.212,00 

Auxiliar de Mecânico  01 40h/semana R$ 1.212,00 

Auxiliar de Pedreiro 20 40h/semana R$1.212,00 

Auxiliar de Saúde 31 40h/semana R$1.212,00 

Auxiliar de Saúde Bucal – CEO 03 40h/semana R$1.212,00 

Auxiliar de Saúde Bucal – ESF 05 40h/semana R$1.212,00 

Auxiliar de Serviços Gerais – 
Educação 

25 40h/semana R$1.212,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 180 40h/semana R$1.212,00 

Auxiliar de Tráfego 04 40h/semana R$ 1.212,00 

Biólogo 02 30h/semana R$1.937,14 

Bioquímico 06 30h/semana R$1.937,14 

Cantineiro 15 40h/semana R$ 1.212,00 

Coletor de lixo (LC17/2018) 20 40h/semana R$1.212,00 

Coordenador Geral da Educação 02 40h/semana R$ 3.460,68 

Copeiro 05 40h/semana R$ 1.212,00 

Coveiro 02 40h/semana R$ 2.500,00 

Cozinheiro 20 40h/semana R$ 1.212,00 

Dentista I 14 22h/semana R$1.937,14 

Dentista 04 22h/semana R$2.841,12 

Dentista da ESF 05 40h/semana R$3.875,00 

Dentista para Endondodontia do 

CEO 

01 20h/semana R$ 2.833,16 

Dentista para Periodontia do 

CEO 

01 20h/semana R$ 2.833,16 

Dentista Cirurgião Buco Maxilar 

do CEO 

01 20h/semana R$ 2.833,16 

Dentista para Paciente com 
Necessidades Especiais do CEO 

01 20h/semana R$ 2.833,16 

Desenhista 01 40h/semana R$1.310,00 

Educador da Educação Infantil 16 30h/semana R$1.212,00 

Educador Social 12 40h/semana R$ 1.212,00 

Eletricista 03 40h/semana R$1.310,00 

Enfermeiro 25 30h/semana R$1.937,14 

Enfermeiro Unidade da ESF 03 30h/semana R$ 2.625,00 

Enfermeiro Vacinação – ESF 04 40h/semana R$ 2.750,00 

– Enfermeiro Padrão da ESF 05 40h/semana R$ 3.371,76 

Engenheiro Agrônomo 01 40h/semana R$ 4.100,00 



 
 
 
 

 

Engenheiro Ambiental 02 40h/semana R$ 4.100,00 

Engenheiro Civil 05 40h/semana R$4.100,00 

Engenheiro Civil I 01 40h/semana R$ 4.600,00 

Engenheiro Elétrico 01 40h/semana R$ 4.100,00 

Farmacêutico 07 30h/semana R$1.937,14 

Farmacêutico do NASF 01 30h/semana R$1.937,14 

Fiscal 06 40h/semana R$1.310,00 

Fiscal de Posturas 03 40h/semana R$1.807,86 

Fisioterapeuta I 20 20h/semana R$1.937,14 

Fisioterapeuta do NASF 03 30h/semana R$1.937,14 

Fonoaudiólogo I 02 30h/semana R$1.937,14 

Gari 70 40h/semana R$1.212,00 

Inspetor Educacional 01 40h/semana R$1.896,13 

Jardineiro 05 40h/semana R$ 1.212,00 

Mecânico 02 40h/semana R$1.807,86 

Médico 04 22h/semana R$ 8.250,00 

Médico Especialista Ginecologia 01 30h/semana R$ 14.000,00 

Médico Especialista Pediatria 01 30h/semana R$ 14.000,00 

Médico II - Clínico Geral - ESF 05 40h/semana R$ 15.000,00 

Médico Pronto Socorro 04 12horas / 

plantão  

R$1.440,00 

Médico Psiquiatra 01 - R$17.000,00 

Médico Veterinário 02 40h/semana R$ 3.119,41 

Mestre de obras 03 40h/semana R$3.100,00 

Monitor de Informática 02 40h/semana R$1.212,00 

Monitor Escolar Infantil 

(LC14/2017) 

35 40h/semana R$1.212,00 

Monitor Transporte Escolar 30 30h/semana R$1.212,00 

Monitor Transporte Coletivo 06 40h/semana R$1.212,00 

Motorista Transportes 
Trabalhadores - Coletivo 

(LC17/2018) 

02 40h/semana R$1.719,14 

Motorista Escolar 06 40h/semana R$1.800,00 

Motorista 60 40h/semana R$1.719,14 

Nutricionista Educação 02 20h/semana R$1.937,14 

Nutricionista 02 30h/semana R$1.937,14 

Nutricionista do NASF 01 30h/semana R$1.937,14 

Oficial Administrativo I 20 40h/semana R$1.678,82 

Oficial Administrativo II 25 40h/semana R$1.937,14 

Oficial Operacional 35 40h/semana R$1.500,52 

Operador de Máquina I 11 40h/semana R$1.460,26 

Operador de Máquina II 15 40h/semana R$1.719,14 

Operador de Escavadeira 

Hidráulica 

01 40h/semana R$2.244,88 

Operador de Motoniveladora 05 40h/semana R$ 1.719,14 



 
 
 
 

 

Operador de Prensa 01 40h/semana R$ 1.212,00 

Operador de Retroescavadeira 04 40h/semana R$1.719,14 

Pedreiro II 30 40h/semana R$1.719,14 

Pintor 05 40h/semana R$ 1.212,00 

Porteiro 10 40h/semana R$ 1.212,00 

Professor PEB I 170 24h/semana R$ 2.307,12 

Professor PEI 70 30h/semana R$ 2.883,90 

Professor Educação Física 06 24h/semana R$ 2.307,12 

Professor Educação Física – PEB 

II (LC20/2018) 

08 24h/semana R$ 2.307,12 

Psicólogo I 07 20h/semana R$1.937,14 

Psicólogo do NASF 01 30h/semana R$1.937,14 

Psicopedagogo 01 40h/semana R$ 3.845,20 

Recepcionista 05 40h/semana R$ 1.212,00 

Regente de Ensino 20 40h/semana R$1.212,00 

Secretário Escolar (LC04/2015) 06 40h/semana R$ 1.526,12 

Selecionador de Material 
Reciclável 

10 40h/semana R$ 1.212,00 

Soldador 02 40h/semana R$1.310,00 

Supervisor Educacional 03 40h/semana R$1.896,13 

Técnico Agrícola 01 40h/semana R$1.310,00 

Técnico em Enfermagem 05 40h/semana R$1.212,00 

Técnico em Enfermagem da ESF 08 40h/semana R$1.500,00 

Técnico Contabilidade 02 40h/semana R$2.324,54 

Técnico de Informática 01 40h/semana R$ 2.424,00 

Técnico Laboratório 01 40h/semana R$1.807,86 

Técnico Pedagógico 03 40h/semana R$1.212,00 

Técnico em Radiologia 06 24h/semana R$1.500,52 

Técnico em Segurança do 

Trabalho 

01 40h/semana R$ 2.685,00 

Terapeuta Ocupacional 04 30h/semana R$ 2.528,00 

Telefonista 03 40h/semana R$1.212,00 

Topógrafo 01 40h/semana R$ 2.264,22 

Trabalhador de Conservação e 

Manutenção Pública 

08 40h/semana R$ 1.212,00 

Trabalhador de Serviços de 
Limpeza 

97 40h/semana R$ 1.212,00 

Vigilante 35 44h/semana R$1.212,00 

Viveirista 04 40h/semana R$ 1.212,00 

Zelador  08 40h/semana R$ 1.212,00 

 

 


