
CARGOS/NOMENCLATURA ESCOLARIDADE LOTAÇÃO VAGAS CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO

MENSAL/R$

AGENTE COMINITÁRIO DE

SAÚDE

NÍVEL MÉDIO

COMPLETO

SECRETARIA

DE SAUDE

02 40 H Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações

de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento

das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular à participação da

comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas

para monitoramento de situações de risco à família; e participar de ações que fortaleçam os elos entre o

setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; morar na localidade onde irá trabalhar;

e executar outras tarefas correlatas ao cargo.

R$ 1.250,00

AGENTE DE COMBATE A

ENDEMIAS

NÍVEL SUPERIOR SECRETARIA

DE SAUDE

06 40 H atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro de Pontos

Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e descobrimento

de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação técnica; identificar criadouros

contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou

proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida

complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica;

registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às

atividades executadas; vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem

do uso de larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar os

casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as orientações da

Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a

doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção; promover reuniões com a

comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue, sempre que

possível em conjunto com a equipe de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de

Atenção Primaria em Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos

índices de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as medidas

que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar ao supervisor os

obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares; registrar,

sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, conforme já referido, com o objetivo

de alimentar o sistema de informações vetoriais; e executar outras tarefas correlatas ao cargo

R$ 1.250,00

PROFESSOR EDUCAÇÃO

INFANTIL

NÍVEL SUPERIOR –

PEDAGODIA

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

13 30 H Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretrizes Curriculares

Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacional/Referenciais Curriculares

Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre educar e cuidar para

promover um atendimento de qualidade como eixo norteador do trabalho com crianças; Desenvolver um

trabalho na perspectiva da polivalência com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos

processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo,

social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades

escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar

processo de ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a

pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado

(saúde, higiene, alimentação e repouso), observando e orientando para que as necessidades das crianças

sejam atendidas de forma adequada nas diferentes idades; Registrar práticas escolares de caráter

pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da

escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e

executar outras tarefas correlatas ao cargo

R$ 2.493,73

PROFESSOR ENSINO

FUNDAMENTAL - ANOS

INICIAIS

NÍVEL SUPERIOR -

PEDAGOGIA

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

13 30 H Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretrizes Curriculares

Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacional/Referenciais Curriculares

Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre educar e cuidar para

R$ 2.493,73
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promover um atendimento de qualidade como eixo norteador do trabalho com crianças; Desenvolver um

trabalho na perspectiva da polivalência com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos

processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo,

social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades

escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar

processo de ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a

pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado

(saúde, higiene, alimentação e repouso), observando e orientando para que as necessidades das crianças

sejam atendidas de forma adequada nas diferentes idades; Registrar práticas escolares de caráter

pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da

escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e

executar outras tarefas correlatas ao cargo

PROFESSOR ENSINO

FUNDAMENTAL- ANOS

FINAIS

NÍVEL SUPERIOR

COM GRADUAÇAO

NA ÁREA

ESPECIFICA –

CIÊNCIAS

NATURAIS

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

02 30 H Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ciências naturais, do

6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em

consonância com a unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-

aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade

cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico;

Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola;

Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar

outras tarefas correlatas ao cargo

R$ 2.493,73

PROFESSOR ENSINO

FUNDAMENTAL - ANOS

FINAIS

NÍVEL SUPERIOR

COM GRADUAÇAO

NA ÁREA

ESPECIFICA –

GEOGRAFIA

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

01 30 H Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular geografia do 6º ao 9º

ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade

de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados;

Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de

educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de

estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação

continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas

correlatas ao cargo

R$ 2.493,73

PROFESSOR ENSINO

FUNDAMENTAL - ANOS

FINAIS

NÍVEL SUPERIOR

COM GRADUAÇAO

NA ÁREA

ESPECIFICA –

ARTES

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

02 30 H Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular artes/dança, do 1º ao

9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com

o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem

e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma

perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver

atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da

formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras

tarefas correlatas ao cargo

R$ 2.493,73

PROFESSOR ENSINO

FUNDAMENTAL - ANOS

FINAIS

NÍVEL SUPERIOR

COM GRADUAÇAO

NA ÁREA

ESPECIFICA –

HISTÓRIA

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

02

 

30 H Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular história do 6º ao 9º

ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade

de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus resultados;

Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de

educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de

estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação

continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas

correlatas ao cargo

R$ 2.493,73

PROFESSOR ENSINO

FUNDAMENTAL - ANOS

FINAIS

NÍVEL SUPERIOR

COM GRADUAÇAO

NA ÁREA

ESPECIFICA –

INGLÊS

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

02

 

30 H Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular língua estrangeira

(inglês), do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância

com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-

aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade

cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico;

Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola;

Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar

outras tarefas correlatas ao cargo

R$ 2.493,73

PROFESSOR ENSINO

FUNDAMENTAL - ANOS

FINAIS

NÍVEL SUPERIOR

COM GRADUAÇAO

NA ÁREA

ESPECIFICA –

EDUCAÇÃO FÍSICA

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

02

 

30 H Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular educação física, no

ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com o PPP da

unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus

resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva

de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de

estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação

continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas

correlatas ao cargo

R$ 2.493,73

PROFESSOR ENSINO

FUNDAMENTAL - ANOS

FINAIS

NÍVEL SUPERIOR

COM GRADUAÇAO

NA ÁREA

ESPECIFICA –

ENSINO RELIGIOSO

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

01

 

30 H Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ensino religioso, do

1º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em

consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de

ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade

cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico;

Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola;

Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar

outras tarefas correlatas ao cargo

R$ 2.493,73

PROFESSOR ENSINO

FUNDAMENTAL - ANOS

FINAIS

NÍVEL SUPERIOR

COM GRADUAÇAO

NA ÁREA

ESPECIFICA –

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

02

 

30 H Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular língua portuguesa, do

6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da

unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus

resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva

de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de

R$ 2.493,73



LINGUA

PORTUGUESA

estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação

continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas

correlatas ao cargo

PROFESSOR DE

ATENDIMENTO

EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO/AEE

NÍVEL SUPERIOR -

PEDAGOGIA

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

03 30 H Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias

considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; Elaborar e

executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade

dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na

sala de recursos multifuncionais; Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros

ambientes da escola; Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na

disponibilização de recursos de acessibilidade; Orientar professores e famílias sobre os recursos

pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a

ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; Estabelecer

articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos

recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas

atividades escolares; e executar outras tarefas correlatas ao cargo

R$ 2.493,73

NUTRICIONISTA NÍVEL SUPERIOR –

NUTRIÇÃO

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

02 30 H Planejar, junto aos responsáveis, sistemas de novos cardápios e receitas, estudando e fazendo

experiências práticas para o aprimoramento do serviços;; requisitar, receber, conferir, armazenar e

controlar a distribuição de todo gêneros alimentícios destinados ao serviços; delegar, orientar e

supervisionar as tarefas da área, observando a ordem, a limpeza, o uso e a conservação dos materiais e

meios de proteção; coordenar pré-preparo e distribuição da alimentação destinada à merenda dos alunos

das escolas municipais e creches; e executar outras tarefas correlatas ao cargo; e executar outras tarefas

correlatas ao cargo

R$ 1.800,00

BIBLIOTECARIO NÍVEL SUPERIOR -

BIBLIOTECONOMIA

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

01 40 H Disponibilizar informação em qualquer suporte; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de

documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar

tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o

acesso e geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão cultural;

desenvolver ações educativas; prestar serviços de assessoria e consultoria na área; e executar outras

tarefas correlatas ao cargo

R$ 1.800,00

ASSISTENTE SOCIAL NÍVELSUPERIOR -

ASSISTENCIA

SOCIAL

SECRETARIA

DE

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

04 30 H Proceder a estudos buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições de alternativas para os

problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática social; propor alternativas de

ação na área social para reformulação de políticas sociais vigentes e definição de novas políticas, em

conjunto com outros profissionais; elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; prestar

serviços de âmbito social a indivíduos, famílias e grupos comunitários; prevenir desajustes de natureza

biopsicossocial e promover a integração ou reintegração social; atuar na prevenção e tratamento de

problemas de origem psicossocial e econômica que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho;

promover a participação grupal, desenvolvendo a consciência social e potencialidades; programar a ação

básica de uma comunidade nos campos social, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências

socioeconômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário; realizar atividades de caráter educativo,

recreativo, assistência à saúde e outras para facilitar a integração dos servidores no trabalho; participar de

programas de reabilitação profissional, promovendo a integração ou reintegração de pessoas limitadas

por doenças ou acidentes de trabalho; realizar acompanhamento familiar com fins diagnósticos,

preventivos e de atendimento à saúde, identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos,

atuando no sentido de melhorar o processo ensino aprendizagem; apreciar solicitações de estágios de

alunos de Serviço Social, supervisionando a sua realização; realizar outras atividades de mesma natureza

e complexidade própria da especialidade; e executar outras tarefas correlatas ao cargo

R$ 1.800,00

PSICOLOGO NÍVEL SUPERIOR -

PSIOCOLOGIA

SECRETARIA

DE

ASSISTÊNCIA

03 30 H Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos,

grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e

avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e

acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores

inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas

experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins; e executar outras

tarefas correlatas ao cargo

R$ 1.800,00

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

NÍVEL MÉDIO

COMPLETO

DIVERSAS

SECRETARIAS

06 40 H Executar os sérviços de apoio mas área de recursos humanos, administração, finanças, logística, atender

fornecedores e contribuintes, fornecendo e recebem informações sobre produtos e serviço; tratam de

assuntos de documentos variados, cumprindo todo procedimento necessário referentes aos mesmos;

preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais da administração; e executar outras tarefas

correlatas ao cargo

R$ 998,00

ENFERMEIRO NÍVEL SUPERIOR -

ENFERMAGEM

SECRETARIA

DE SAUDE-

HOSPITAL

MARIA DAS

NEVES

03 30H Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no

âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos

educativos, de formação e de ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar,

analisar, avaliar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar

suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de

serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde.

R$ 2.000,00

TECNICO DE

ENFERMAGEM

CURSO TECNICO

EM ENFERMAGEM

SECRETARIA

DE SAUDE-

HOSPITAL

MARIA DAS

NEVES

08 30H - Exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de

Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-

lhe especialmente: - Participar da programação da assistência de Enfermagem; - Executar ações

assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo

único do Art. 11 da Lei 7.498/86; - Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em

grau auxiliar; - Participar da equipe de saúde. - Desempenhar atividades técnicas de enfermagem,

atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; -

Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; - Organizar o ambiente de

trabalho; - Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança;

R$ 998,00



- Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente

organizacional; - Realizar ações de educação em saúde - Outros serviços correlatos.

TECNICO DE FARMACIA NIVEL MEDIO

COMPLETO, COM

CURSO ESPECIFICO

NA AREA

SECRETARIA

DE SAUDE-

HOSPITAL

MARIA DAS

NEVES

02 40H Desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos, desde a padronização, passando pelo

processo de aquisição, manipulação, armazenagem, controle de qualidade e distribuição; supervisionar as

atividades desenvolvidas no setor, inclusive do pessoal, auxiliar as rotinas e processos de dispensação;

participar das comissões de padronização e de controle de infecção hospitalar e de atividades de fármaco

vigilância, de ações de saúde coletiva e educação em saúde.

R$ 998,00

ELETRICISTA CURSO TECNICO

EM ELETRICIDADE

SECRETARIA

DE INFRA

ESTRUTURA

01 40H Realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, revisão e conservação de sistemas

elétricos, motores, bombas, reguladores de voltagem e outros aparelhos e instalações elétricas em geral.

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas.

R$ 998,00

FISCAL DE TRIBUTOS NIVEL MEDIO

COMPLETO

SECRETARIA

DE INFRA

ESTRUTURA

01 40H - Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; - Constituem o crédito tributário mediante

lançamento; - Controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; -

Analisam e tomam decisões sobre processos administrativo-fiscais; - Controlam a circulação de bens,

mercadorias e serviços; - Atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem

órgãos da administração tributária.

R$ 998,00

GUARDA MUNICIPAL NIVEL MEDIO

COMPLETO

SECRETARIA

DE INFRA

ESTRUTURA

12 40H Executar policiamento administrativo ostensivo, preventivo, uniformizado e aparelhado, na proteção à

população, bens, serviços e instalações do Município, através das seguintes tarefas típicas: I – tomar

conhecimento das ordens existentes a respeito de sua ocupação, ao iniciar qualquer serviço, para o qual

se encontre escalado; II - estar atento durante a execução de qualquer serviço; III - tratar com atenção e

urbanidade as pessoas com as quais, em razão de serviço, entrar em contato, ainda quando estas

procederem de maneira diversa; IV - atender com presteza as ocorrências para as quais for solicitado

e/ou defrontar-se; V - elaborar boletim de ocorrências e guias de entrega, com zelo e imparcialidade; VI -

proceder à revista pessoal quando necessário e principalmente por ocasião de prisão em flagrante delito;

VII - zelar pelo armamento, munição, equipamento de radiocomunicação, viaturas e demais utensílios

destinados à consecução das suas atividades; VIII - zelar pela sua apresentação individual e pessoal,

apresentado-se decentemente uniformizado; IX - reportar imediatamente ao Centro de Operações, toda

ocorrência que tenha atendimento; X - operar equipamentos de comunicações e conduzir viaturas,

conforme escala de serviço ou quando necessário; XI - prestar colaboração e orientar o público em geral,

quando necessário; XII - apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e o funcionamento dos serviços de

responsabilidade do Município; XIII - executar atividades de socorro e proteção às vítimas de

calamidades públicas, participando das ações de defesa civil; XIV - cumprir fielmente as ordens

emanadas de seus superiores hierárquicos; XV - colaborar com os diversos Órgãos Públicos, nas

atividades que lhe dizem respeito; XVI - apoiar e orientar no controle do trânsito municipal de pedestres

e veículos na área de suas atribuições ou quando necessário; XVII - colaborar na prevenção e combate de

incêndios e no suporte básico da vida, quando necessário; XVIII - efetuar a segurança de dignitários,

quando necessário; XIX - zelar pelos equipamentos que se encontre em escala de serviço, levando ao

conhecimento de seu superior qualquer fato que dependa de serviços especializados para reparo e

manutenção.

R$ 998,00

 
Brejinho/RN, em 20 de setembro de 2019.
 
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito do Município de Brejinho/RN

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves

Código Identificador:47AFF99F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/09/2019. Edição 2111
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


