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. Classe:

TfCNICO DE EI{FERIAGHT

De8crigao sint6tlca: cornpreende a execugao' sob supervisio ime
diata, das tarefas simples de enfermagen e demais tarefas auxi
liares aos serviQos de saride, atendendo )s necessidades de Pacientes e enfermos diversos.

v

Atrtbuie5es tiPlcars:

fazer curativos diversos, desinfetando o ferlmento e
do medlcamentos' sob supervlsio aireta;

apt j.can

aplicar inJeg6es muscuLares e intravenosas e vacinas'

de

acordo com orientaqio Pr5via;

- nedir pressio arteriaL;
receber' registrar e encamlnha? pacientes para atendimento
medico e oalontotogl-co;

lavar e esterilizar instrumentos e equipamentos

'

medicos

odontologrcos;

- distribuir

medicanentos ' con base em

orientagio m6dica;

- auxiliar o m5dico ou dentista no preparo do material a
utilizado na consultal

ser

fazer visitas dorniclliares e a eEcoLas' segundo programagio'
estabelecida, para atender paci.entes e buscar dados de interesse para a prescri9ao meolca;

controlar sinaj.s vitais de pacientes;

DO

aro Dl talfllto
TIVNICIPAL DB P'RA'

DO ?iEFCITO

mlnlstrar medidamentos e tratamentos aos pacientes' de acordo com prescrigio m6di.a;

- preparar paclentes para consultas e exanes;
coletar materlal para exane de laboratorio;
controlar e manter atualizado fichirio contendo informag6es'
e ousobre pacientes' tratanento e rnedicamentos ministrados
tros dados de interesse m6dico;

- manter o local de trabalho llmpo e

affumado;

- executar outras tarefas afins'

. Requisltos

Para Provimento:

legaL
- Instrugio: Primelro grau conpleto e habllltagio
me

.

a ResoluQeo 07/77

confor

do MEC.

Perspectlva de deaenvolvinento funcional:

-

Pronogio:

Recrrrtamento:

- Interno:

Na classe de AuxiLiar de Saide, observados os requl

sltos fixados.
No

trabalho, medlante concurso puorrco ' '
caso de nio Preenchimento Por --^-^^;^

mercado de

IBTADO DO IIO DE JAIiIIAO

MUNTAIPAL DA PIMT
€alrl{ElE

DO

Classe

IiEFC'TO

:

AI'TILIAR DE

SAI,DE

Descrlgio slnt6tlca: compreende os empregos que se destinam a
executar, sob supervisio, trabalhos de apoio i assist6ncia m6dica, de enfermagem e de apoio ao diagn6stico.

Atribuig5es tipicas:

- colaborar na execugio
direta do t6cnico;

de

curativos diversos, sob supervisaol

- auxiliar na aplicagio

de

inJeg6es e vacinas;

-

meatir pressio

arterial

receber, registrar
de confornidade

com

e

de

acordo

com

instrug5es;

encaninhar pacientes para atendimento
orrentagoes receD].oas I

lavar e esterelizar eouipamentos de acordo

t

com procedi.mentos

.ia r.r+ l n..

- distribuir nedlcamentos sob orlentaqao direta;
- auxiliar o Tecnico no preparo do material a ser utilizado

em

consultas;
preparar pacientes para consultas e exalnes de acordo
orientagio recebida;

coletar material para exame
direta

de

laboratorio, sob supervisao

i

auxiliar

com

nos procedimentos rotineiros no recebimento
minhamento e execugao de exames radiologicos;

I

DO

nto Dl talfllBo
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DO
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auxiliar o T6cnlco de Radiologia

na

operagio e manutengio

dos equipamentos de Raio X;
procedimentos rotineiros no processo de revelagio e encami.nhamento de chapas radiol5gicas;

auxiliar

em

- executar outras tarefas aflns'
Requisitos Para

Provinento:

F

- Instrugio: Prlmelro grau conpleto'
-

Enperi6ncla:

Intersticio minirno ae g (tr6s) anos na classe '
de Auxiliar de ServiQos Gerais II, no desempe-'
nho de atividades relacionadas com a salde.

- Pronogio:

As classes de T6cnlcos de Enfermagem ' Radiologia
L6borat6rio, observados os requisitos fixados'

Recrutamento:

- Interno:

Na classe de Auxi-11ar de Servigos Gerals
semPenho de

servados os

- Extemo:

NO

en

ativldades relacionadas
reouisitos fixados.

com

I1' no de-

a saride,

ob

trabalho, mediante concurso priblico'
caso de nio preencnlmento por. promogdo'

mercado de

'

ISTADO DO BIO DI

'AIfgRO

-205-

PEEFBInI'NA HAN'C'PaL DB PIBAI
alat ETE DO tlltllTo

]'. Categoria Profi€slonal:
2. Descrigio sint6tica:

AIIXILIAR DE PROT{OGAO SOCIAL

os empregos que se destinam a
executar, sob supervlsao, trabalhos relaclonados com as atlvidades assistenciais dirigidas i comunidade, ben como auxili-arl
na elaboragio de programas sociais.
compreende

3- Atribuig6es tipicas:

- auxiliar na execugio

de projetos espdlificos nas 6reas de

servigo e promogio social

;

participar de projetos de pesquisa visando a implantagio

e

anp11aglo de servlgos especlallzados na 6rea de desenvolvi-'
nento comunit6rj.o;

colaborar no levantamento de dados para estudo e identificagio de problemas sociais na comunidade;

partlcipar da an6lise dos recursos e das car6ncias s6cio-eco
n6nlcas ctos lndlviduos e dos grupos comunitirios;

orientar grupos especificos de pessoas face a problemas socials, bem como ldentificar e nobilizar recursos comuni.t6-t'

- participar de reuni6es

com

- cotaborar na implantagio e
slstencr.als

as comunidades;

acompinhamento de
Junto a'nnnrrraeie'.

programas as-

- auxiliar na divulgag6o de meios profit6ticos, preventivos

DI JAI|ETAO
'IO
DB PTRAI
IIUN'CIPAL
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-lwo-

GAAI ETE DO ?iEFEITO

assistenclals, redigindo folhetos explicatlvos e colaborando
na elaboraQ;o de cartazes de esclarecimento ao priblico;

participar de c amp anhas de vaclnagio, atrav6s

da

orientagao'

ao puol-lco;

auxiliar no atendlmento da populagio

em programas

de

emerg en

,\

cias;

at/

- orientar grupos de idosos en atividades ocupacionais;
-

enceminhar nenores

i 5rgios assistenciais;

- encaminhar alunos da rede municipal de ensino aos locals de
atendlmento hospitalar e ambulatirial ' bem como proceoerao '
acompanhamento

do treinarnento

desenvolver atividades

e

spec i

;

ficas

pacientes

I

as atividades assi-sten-

|

com grupos de

hospitalizados;

registrar, para flns
ciais desenvolvidas;

e

stat i sti cos

'

arqulvar a documentagao da unidade assi stenc iaI , mantendo-a'
atualizada e acessivel para pronta consulta;

- executar

outras tarefas afins.

4- Requisitos para provinento:

- Instnrgio: Prineiro grau completo e treinamento especiflco
promovido pela Prefe j.tura.

DO

BIO DI JA!'

TRO
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- Erperl6ncia:
Perspectlva

- Externo:

de

desenvolvlnento funcional

No mercado de

:

trabalho, meAiante concurso publlco.

TIIIADO DO BtrO D! JAI|XBO

-
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4\.ro

-

etlllgrE Do ta:tgTo

os empregos que se destlnam a
prestar assist6ncia m6dica em postos de saride, escolas e creches munj.cipais' bem como elaborar' executar e avaliar planos,
prograrnas e subprogramas de saide p,lutica.

2. Deecrigio

sint6tlea:

compreende

Atribuig6es tiPicas:

- efetuar exames m6dicos, emitir diagn5Sticos' prescrever medi
cannentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplica.ndo recursos da medicina
I

preventiva ou teraP6utica;
analj-sar e interpretar resultados de exames diversos' comparando-os com os padr6es normaj-s, para confirmar ou informarl
o diagn6stico;

realLzar ou supervisionar e interpretar exames radiol6gi-cos,
empregando tecnicas especiais ou orlentando sua execugao, p?
ra emitir o diagn6stico;
manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusio diagn6stica, tratanento prescrito e evolug6o da doenga;

prestar atendimento

em

urg6ncias

clinicas, cirrirgicas e trag

natol6gicas;
encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando'

for o

caso

fazer

exames m6dlcos

Pnafa

i +!r7'4.

I

necessirios i admissio de pessoal

ISTADO DO BIO DI JA.IIIIBO
PRBFA'TURA MVNICIPAL DA PIRAT
GAsrXEtl 00 ?iEFllTo

coletar e

avaL

iar

dados

bioestatisticos e socio-sanitarios

da comunidade, de forma a desenvolver indlcadores de saide
da populagio estudada;

I

I

elaborar progranas educatlvos e de atendimento m6dico preven
tivo voltados para a comunldade de baixa renda e para os estudantes da rede munlclpa1 de ensi.nol
assessorar a elaboragio de canpanhas educativas no
saude publica e medicina preventiva;

campo

A^

participar do desenvolvlmento de planos de flscalizagao sani
tar].a;

- executar outras atribuiaoes afins.
4. Requisitos para provi.nento:
- Instrugio: Nivel- superlor, acrescido ale habilltagio legal
ra exercicio da profissio.

p3

- ExperiSncia: 2 (dols) anos de exerciclo da profissio no mercado de trabalho.

5- Perspectiva de desenvolvinento funcional:
- Pronogio:

Da cf asse de M6dlco

I para l.,l6dico rr, e de M6dico'

II para t|l6Olco III, observad.os, respectivamente
intersticio ae i (cinco) anos a 1o (dez) anos.

o

II|IAI'O DO BIO DE
'A'[I!BO
DB
,RB?&IT''RA
'ITJNICIPAL
?IEFEITO
olllxtit: oo

P'E'I

- Interno:
- Externo:

No nercado de

trabalho' medlante concurso priblico '

tgfADO DO BIO DE JAIIIIBO
PRBFB]?URA MTINTCTPAL DB PIRAT
GABII{ETE DO

-1LL-

?iE'IITO

1. Categoria Profissional:
2. Descrig5o sint6tlca:

ufrrco vrrnnntinro

compreende os empregos que se

destinam

a

planeJar e executar programas de defesa sanit6ria' protegio' '
aproimoramento, e desenvolvimento de atividades criaqio de ani
nais, realizando estudos' pesquj'sast dando consultas' exercendo flscallzagio e empregando outros m6todos, para assegurar a
sanidade dos animais' a produgio raclonal e econ6mica de a1imentos e a saude e a comuni-dade '

. Atribuig5es tipicas:
planejar e desenvoiver campanhas e servlgos de fomento e
sist6ncla t6cnica ) criagio de aninais e a saride ptiolica,
SmUlto municipal

as
em

, valendo-se de Levantamentos de necessida-'

des e do aproveitamento dos recursos existentes;
I
proceder a profilaxla, diagn6stico e tratamento de doenqas
dos anlmals' realizando exanes clinicos e de laborat5rio' pa
ra assegurar a sanidade lndlvidual e coletiva desses animais
e estabelecer a terap6utica adequada;

pronover o controte sanit6rio da reprodugio aninal destinada
) rnaristria e a comercia1izagio no Municipio, realizando exa
'
mes clinicos, an5tomo-patol5gl cos , Laboratorj-ais ante a
individual e coletiva I
',post-mortemrr , para proteger a saride
da populaglo;
promover e supervlsionar a. fiscal lzaqio sanit6ria nos locais
de produg6o, manipu1a96o, armazenanento e comerciallzagio
dos produtos de origem animal , bem como de sua qual-idade '

terninando vi.sita in 1oco, para fazer cumprir a legislagao
pertinente;

Itt

.Do Do Bro

Dr

ralattBo

PREFB'TVNA UAN'C'PAL DB PIRAT

c ttl{ttt

-2L2-

Do ?tlFEtTo

orientar

empresas ou pequenos comerci.antes quanto ao preparo
tecnol5gico dos alltnentos de origem animal , elaborando e exe

cutando projetos para assegurar malor lucrattvidade e melhor
qualidade dos allmentos;
desenvolver programas de pesca e piscicultura, orientando so
bre a captura de peixes, conservagSo e industrial izagdo dos
mesmos, para j.ncrernentar a expJ-oragio econ6mlca e melhorar
'
padr5es
os
de alimentagio da populagio;
$,
'5

proceder ao controle das zoonoses, efetuando Levantamento de
dados, avallagio epi.demlol6gica e pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doengas;

participar da elaborag6o e coordenagio de progranas de conba
te e controle de vetores, roedores e raiva aninal:
- fazer pesquisas no carnpo da blologla aplicada i veterin6ria,
reallzando estudos, experimentos, estatistica, avaliagio de
canpo e laborat6rio, para possibilltar o malor desenvolvimen
to tecnol6gico da cl6ncia veterinlria;
- planeJar

canpanhas de vacinagio anlmal;

treinar os servidores municipais envolvldos nas atividades '
relacionadas com fiscallzagio sanit6ria bem como suDervisio_
nar a execugao das tarefas real-izadas;
elaborar pareceres, infornes. t6cnicos e relat5rios , realLzat
do pesquisas, entrevistas, observag5es e sugerlnalo medj-das t
para implantagSo, desenvolvlmento ou aperfeigoanento de ati_
vldades em sua 6rea de atuaqio;

ISTADO DO BIO DD JAI{UBO
PRBFBITURA MON'CIPAL DB

PIM|
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participar das atividades admlnlstrativas de controle e
Io referentes a sua area de aluaQao;

apo-

participar das atividades de treinamento e aperfeiQoarnento

t

de pessoal t6cnico e auxiliar' realizando trelnamento en ser
vigo ou ninistrando aulas e palestras para contrlbuir con o
desenvolvj-mento qualitativo dos recursos humanos em sua are

g/

de atuagio;

particlpar de grupos de trabalho ti/ou reuni6es com unj'dadest
da Prefeitura e outras entidades pibticas e partlculares,

I

procedendo a estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposi-l
g6es sobre sltuag5es e/ou problemas identificados, opinando'
oferecendo sugest5es, revj-sando e dj.scutinalo trabalhos t6cn1

co-clentificos' para fins de formulaqio de diretrizes'

pla-

nos e programas de trabalho afetos ao Muni'ciplo de Pirapora;

outras atrlbulg5es cornpativels com sua especializa"eaLizat
96o profissional ;
executar outras tarefas afins.

4. Requisltos PErra Provimento:
- Inetrugio: Nivel superlor, acrescldo de habilltagio lega1 pa
ra exercicio da Profissio.

- Experi6ncia: 2 (dois) anos de exerciclo da proflssio no mercado de trabalho.

DO BIO DD JAI{IIAO
PRBFBITUr", MONTC'PAL DB PIRAT

'SIADO

-214-

OABIXETE DO PiEFCJTO

5. Perspectlva de desenvolvlDento furrcional

-

Pronogio: Da classe de Ivl5dico Veterin6rio I para M6di.co Vete
rin6rio II, e de M6dtco veterin6rio Ir para M5dico
Veterin6rio 1II, observados, respectivamente o in-

tersticio
6,

:

de

5 (cinco) a 1o (dez) anos.

Recrutamento:

- Interno:
- E:rterno:

No mercado de

trabalho' mediante concurso p,lurlco.

V

DO

90

-215-
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Categoria Profissional:

TARTACEUTICO

empregos que se destinam a
Descrlgio slnt6tloa: compreende os
composigio, forneclmento e
executar tarefas relacionadas com a
a an6lise de elementos'
controle de medicamentos, bem como com
quimicos e biol5gicos dlversos '

Atribuig6es tiPlcas:

-

substlnclas qui
preparar so1u95es farmac6uticas' manlpulando
especiais '
micas atrav6s da utlllzagio de i.nstlunentos
e veterinirias;
atender receitas m6dicas, odontol6glcas
equlpara-

e produtos
- controlar a utilizagio ale entorpecentes
segundo os disposldos, efetuando os registros necess6rj'os'
tlvos legais;

- analisar produtos farmacOuticos
cag6o de qualidade

' teor'

ou

Pureza

e

seus insumos Para veri fiouantidade de cada elemen

rea
e tecldos do corpo hunano '
liquidos
de
anostras
analisar
a natureza
lizando estudos de laborat5rio, para determhar
da doenga e emitir o laudo;
I

de fiscallzagio
- particiPar do desenvolvimento de Planos
+l-;

^.

- executar outras atribuig5eg aflns'
4. Requisitos Para Provlnento:
Nivel suPerlor, acrescido de habilitagao
ra exercicio da profissio.

sani

DO

BIO DD JAI|IIBO
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- Experi6ncia: 2 (dois) anos de exercicio da profissSo

no mer-

cado de trabalho.

Perspectiva de desenvolvimento funclonal:

- Pronogio:

I para Farmac6utico II ,'
e de Farmac6utico II para Farmac6utico III, ob6ervados, re spec t ivarnente o intersticlo de 5 (cinco)'
Da classe de Farmac6utico

a 10 (dez) anos.

6.

Recmtamento:

- Interrro:
- Erterno:

No mercado de trabalho, mediante concurso

ptiblico,

-1Lt-

. Categoria Profissional:

oDOIT6LOGo

Descriqio sint6tica: compreende os empregos que se destinan a
prestar asslst6ncla odontol5gica em postos de salide ' escolas e
creches municipais' bem como planeiar' tea]-izar e aval iar prograrnas de saride Ptlutica.

V

3. Atribuig5es tiPicas:
e
- examinar, diagnosticar e tratar afecg€es da boca' dentes
r r7iregiio maxllofacial , utilizando pro"""so" cI inicos ^rr ^i
r

gj-cos;

prescrever ou adrlinistrar med.icarnentos, determinando via
oral ou Parenteral ' Para tratar ou Prevenir afecg6es dos
tes e da boca;

- manter registro dos pacientes examj'nados e tratados;
- fazer pericias odontoaalministrativas ' examinando a cavidade'
bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados de capacita-l
eio fisica para admissSo de pessoal na Prefeitura;
jndicadores odontolo- efetuar levantamentos que identifiquem

gicos de sa,ide p,ibl ica;
execug6o e avaliaqio de programas educativos de prevengio dos problemas de saride bucal e
programas de atendl,mento odontol6gico voltados para os estudantes da rede municipal de ensj.no e para a populagio de bai

- participar do planeiamento,

xa

renda i

tlo D! JArlrao

DO

'attu
oo

UANICIPAL DB P'Rrt.
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- Participar

sanit6ria;
da elaboragio de planos de fiscalizaqdo

' - executar outras atrlbuig6es afins '
- Requlsitoa

Para Provimento:

de habilitagio legal
acrescldo
superior
Nivel
'
- Instrugio:
profi ssio .
da
ra exercicio

- ExPeri6ncia: 2

(

dois

)

Pa

no meranos de exefcicio da profiss6o

cado de trabalho.

funcional:
Perspectivas de de6envolvimento

e de
I
Para Odont6logo 1I,
odont6logo
de
classe
Da
Pronoqio:
IIT, Observados ' res
odont6logo II para odont6logo
(dez)
de s (cinco) a 10

-

pectlvanente o
ano s

6.

intersticio

'

Recrutamento:

- Interno:
-

nedlante concurso ptiurrco'
Etterno: No nercado de trabarbo'

DO BrO Dl t^.lfllBo
MVNTCIPAL DB
DO

PIR'|

PiEFEXTO

. Categorla Profissional':

ENFEREIRO

Descrigio slnt6tica: compreende os empregos que se destlnam a
planejar' organizar ' supervisionar e executar os servigos de
enfermagem em Postos de saride, escolas e creches municipais,
programas de
bem como Partlclpar da elaboragio e execugio de
sa'ide pribl ica.
I

3. Atribuig6es tlPicas:
elaborar ptano de enfermagen a pbrtir do levantamento e aniLise das necessidades prioritlrias de atendinento aos Paci-en
tes e doentes;

planejar, organizar e dirigir os serviSos de enfernagen '
atuando t6cnica e adninl strativamente , a fim de garantir
elevado padrao de assist6ncla;
desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na
execue5o de programas de sarlde e no atendlmento aos Pacien- '
tes e doentes;

coletar e analisar dados s6cio-sanit6rios da comunidade
| ^,
de saude I
ser atendida Pel-os prografias esPeciflcos
estabelecer Programas para atender is necessidades de saide'
da comunidade, dentro dos recursos disponiveis;

real,izar programas educati.vos em satlde, mlnistrando Pal e stras e coordenando reuni.6e s , a fin de motivar e desenvolverl
atitudes e h6bitos sadios;

TATADO DO BIO DE TA!|IIIO

PRBFB'TUP"/ ilj'IJNIOTPAL DB PIRAI
SAIII{ETE DO

PTEFEITO

supervisionar e orlientar os servidores que auxiliem na execu
cao das atribuig6es tlpicas da classe;

- executar outras tarefas afins'
4. Requisitos Para ProviDento:
Instrugio: Nivel superior, acrescido de habilitaQao legal
ra exercicio da ProfissSo '

Pa

Experi6ncla: 2 (dois) anos de exet'cicio da profissao no nercado de trabalho.
5. Perspectivas de desenvolvinento funclonal

-

:

Prouogio: Da classe de Enfermeiro I Para Enferneiro II, e de
Enfermeiro II para Enfermelro III, observados, res
pectivamente o intersticio de 5 (cinco) . 19 (dez)
anos .

6. Recrutamento

:

- Interno:
-

Externo: No rnercado de trabalho, nediante concurso p,ilrico.

DO BIO DE JAI|IIBO
MUNICTPAL DB PTMT
DO
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Categoria Proflssional:

ASSISTET{IE SOCIAL

Descrigio eint5tica: comPreende os empregos que se destlnam a
elaborar e executar Progranas de assistancla e apolo a grupos'
especificos de Pessoas, visando seu desenvolvimento e integragio na comunidade.
3.

Atrlbuig5es t{Plcas:
efetuarlevantarnentodedadospara.identi.ficarproblemassociais de grupos especificos de pessoas' como nenores' mlgran
tes, estudantes da rede escolar municipal e servidores nunlcipais;
elaborar e execurar progranas ale capacitagio de m6o-de-obra'
e sua integragio no mercado de trabalho;
elaborar ou Partlcipar da elaboragio e execuglo de campanhas
educativas no cajnpo da saide piblica' higiene e saneamento;
organizar ativi.dades ocupacionais de menores' idosos e

desam

parados;
comportamento de grupos especificos de pessoas' face a problemas de habitaqio, saride ' higiene' educaglo' plane
j arnento familiar e outros;

orientar

promover, por meio de t6cnlcas pr6prias e atrav6s de entre-l

vlstas, palestras, visitas. e domic{Iios e outros meios' a
provengio ou solugio de problemas sociais identificados en-

tre

grupos especificos de Pessoas;

DO
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MANTC'PAL DB PIRAT
DO

PREFETO

as caracteorganizar e manler arual-izadas referanclas sobre
bem coristicas s6cio-econ6nicas dos servidores municipais'
de assistSncia somo dos pacientes asslstldos nas unldades

clal

;

programas
participar da elaboragao ' execugio e avaliagio dos

escolar munl
de orientagio educacional e pedag5gi-cos na rede

clpal;
saride esco'
aconselhar e orientar a populaqio nos iostos de
1as e creches municipais;
$

r executar outras atribuig5es afins'
Requisltos Para Provimento:

- Instru96o: Nivel suPerior ' acrescido
ra exercici-o

da

de habilitaQao Iegal Pa

profisslo.

profissio
- Experl6ncia: 2 (dois) anos de exercicio da

no ner-

cado de trabalho.

5" PersPectlvas de desenvolvinento funci'onaI

-

6.

:

classe de Assistente Social I para Assistente '
Social II, e de Assistente Social II para Assisten
te Social III observados, respectivamente o inters
ticio de 5 (cinco) a 10 (dez) anos'

PromogSo: Da

Recrutamento.

- Interno:
-

p..lur
Erteraro: No mercado de trabalho, medlante concurso

. 'j:

FIO DI

DO

JANEXBO
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MUNj.CIPAL DA P'RAT
DO

?A$E|TO

rla Profisslonal:

ENGENIIEIRO

os empregos que se destinam
ou
dar, avaliar e elaborar proJetos de engenharj-a civil
sua execuqao'
6mica bem como coordenar e fiscalizar
gao

sint6tlca:

compreende

tudar, avaliar e elaborar proietos de engenharla;
rar

normas a acompanhar concorr6neias;

e grafi-l
aborar cronogramas fisico-finance i ros ' diagranas
planos de '
relacionados a programagio da execuqio de
rras

;

controlar a
tercelros;

anhar e

r levantamentos

execuQao

das

de obras que esteiaxo sob

caracteristicas de terrenos

'

onde

executadas as obras;

j-sar processos e aprovar proietos de loteamento quanto '
orQanento, '
seus diversos aspectos t6cnicos ' tais como:
engrama, Proietos de PavimentaQao energia e15trica,
'

outros;

e irre
over a regularizaqao dos loteamentos clandestinos
ares;

scalizar a execugio

do

plano de obras de loteamento, veri-

cando o cr:mPrimento de cronogranas

e

projetos aprovados;

DO
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MIJNICIPAL DA P'RAI
oo
'EEFETO

e potencialidades
promover levantanentos das caracteristicas
aqricolas do Munj-c]P1o;
{

de fomento agricoelaborar progranas' proietos e ativi-dades

1I

i
1

I

e aos demals setores da Prelnfra-estrutura necessArla'

articular-se junto i comunidade
feitura com vistas a criagio da
agricola;
para implantag6o de proietos de desenvolvimento
V
i

com as dlretrizes da Administragio'
- superintender, de acordo
' :o de alimentos e as respectlvas medidas
projetos de Proouqa

I

ali'mentar;
rel.acionadas com o abastecinento

afins'
- executar outras atribuig6es

I
de curso de Engenharia
conclusio
de
certificado
- Instrugio:
habilj,ta9ao le-

ou Agron6mica' acrescido de
Para exercicio da Profissio'

Civil
gal

de exerciclo da profissao no ner- ExperiSncla: 2 (dois) anos
cado de trabalho '

5- PerspectivaE de desenvolvinento funcional:
- Pronogio:

I para Engenheiro II, e da
III, obser
classe de Engefiheiro II para Engenheiro
5 (cinco)'
vados' respectivamente o intersticio de

Da classe de Engenhelro

a 10 (dez)

anos '

l
:

DO RIO DE JANTIIO
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-225-

DO

'AEFEITO

- Interno:
No mercado de trabaLho, mediante concurso

plibllco'

