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LEI Nº 047/2001                                      DE 07  DE NOVEMBRO 2001 
Referente ao Projeto de Lei nº 45, de 15 de agosto de 2001. 

 
 

“Dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos e 
Vencimentos da Administração Direta do Poder Executivo 
de Lagoa Santa, e dá outras providências”. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal promulgo a seguinte Lei: 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Da Instituição do Plano 
 

Art. 1º - Esta lei institui o Plano de classificação de cargos e vencimentos 
dos funcionários públicos da Prefeitura de Lagoa Santa, organizados em carreira, bem 
como os institutos da Promoção e Progressão Horizontal por mérito de antiguidade e, 

ainda do acesso por procedimento seletivo interno, disciplinados no Estatuto dos  
Funcionários Públicos do Município de Lagoa Santa. 

Art. 2º - Para a execução do plano instituído por esta lei, fica criado o 
quadro permanente, que é o conjunto de cargos de provimento efetivo, dispostos em 

classes e categorias funcionais, considerados  essenciais ao bom desempenho dos 
serviços da administração, na forma dos anexos que acompanham esta lei e dela 

visam a fazer parte integrante. 
 

CAPÍTULO II 
Da Especificação do Plano 

 
 Art. 3º - Os cargos de provimento efetivo da Administração Direta do Poder 

Executivo, as especificações para provimento, os respectivos vencimentos, e 
correspondências com os cargos atualmente existentes que serão declarados extintos, 
após transposição, e ainda o sistema de codificação, ficam caracterizados na forma 

dos seguintes anexos: 
 I – Anexo I – distribuição dos cargos por categoria funcional e classes de 

vencimento; 
 II – Anexo III – Tabela de vencimento de classes; 

 III – Anexo IV – Quantitativo de cargos e funções; 
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  IV – Anexo V – Demonstrativo do quadro de cargos anteriores no quadro 
proposto. 

 V – Anexo VI – Atendimento do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 Art. 4º - O anexo I, caracterizado pela distribuição de cargos por categorias e 

classes de vencimentos, compreende a organização básica dos cargos no plano de que 
trata esta lei, consideradas a sua natureza, afinidade e Categorias Funcionais 
Operacionais, Administrativa e de Manutenção, hierarquizados, segundo o grau de 

contribuição para com os objetivos fins do serviço público municipal.  
 Art. 5º - O anexo II, corresponde às especificações de classes, segundo os 

levantamentos das características e peculiaridades dos postos de trabalhos integrantes 
do universo abrangido pelo plano, consolidados para um tratamento uniforme quanto 

às exigências para o respectivo provimento, é caracterizado pelos seguintes 
elementos: 

 I – categoria funcional, série de classes, classes de vencimento, denominação e 
código de identificação; 

 II – descrição sumária da atividade; 
 III – exemplo de tarefas típicas/aglomeradas; 

 IV – capacidade e condições essenciais requeridas para o provimento; 
 V – fonte normal de recrutamento; 
 VI – perspectiva de carreira; 

 VII – órgão de lotação, se de atividade específica. 
 Art. 6º - A tabela de vencimentos, resultante do ajustamento dos salários é a 

constante do anexo III. 
 Art. 7º - O programa de lotação dos cargos integrantes do plano instituído por 

esta lei é o caracterizado pelo Anexo IV, correspondente à representação da 
distribuição qualitativa e quantitativa dos cargos necessários e sufic ientes para a 

administração, agrupados segundo as categorias funcionais e que serão providos a 
partir da vigência desta lei. 

 Art. 8º - O demonstrativo das correspondências entre as funções propostas pelo 
plano de cargos do quadro anterior é o constante do anexo V, constituído o princípio 

orientador para a transposição e caracterizando-se pelas seguintes colunas: 
 I – quadro anterior – descritivo dos cargos atualmente existentes na 

administração e que possuam correspondência com cargos inerentes do quadro 
proposto; 
 II – quadro proposto – contendo os cargos que integram o quadro permanente 

instituído por esta lei; 
 III – requisitos – especificação dos elementos necessários para caracterizar a 

correspondência; 
 IV – categoria funcional – representativa, da categoria funcional a que pertence 

o cargo. 
 Art. 9º - A tabela de codificação, constante do Anexo VI, abrange o elenco de 

funções agrupadas e caracterizadas por categoria funcional e por um código 
composto de 4 (quatro) conjuntos dos algarismos (0.000.0.00), sendo que: 
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 I – o primeiro conjunto, de um algarismo, identifica a categoria funcional; 
 II – o segundo conjunto, de três algarismos é designativo do número da função 

dentro da categoria funcional; 
 III – o terceiro conjunto, de um algarismo é o indicativo das classes ou série de 

classe; 
 IV – o quarto conjunto, composto dos dois últimos algarismos, corresponde à 
classe de vencimento a que pertence o cargo. 

 
CAPÍTULO III 

Dos Conceitos Fundamentais 
 

 Art. 10 – Para os efeitos desta lei, são considerados os seguintes conceitos: 
 I – Funcionário Público é a pessoa legalmente investida em cargos públicos, 

regida por estatuto próprio; 
 II – Cargo é o posto de trabalho, instituído na organização do funcionalismo, 

caracterizado por deveres e responsabilidades, com criação e jornada de trabalho 
estabelecidas em lei, denominação própria, número certo e remuneração pelos cofres 

públicos; 
 III – Função é a atribuição ou conjunto de atividades específicas que devem ser 
executadas por um funcionário na estrutura organizacional, fornecendo elementos 

para a caracterização, descrição, classificação e avaliação do cargo; 
 IV – Especificações de classe é a descrição das características do cargo, em 

razão das exigências para seu provimento, de modo a permitir sua identificação, 
avaliação e quantificação; 

 V – Categoria Funcional é o conjunto de cargos não hierarquizados segundo a 
estrutura organizacional, integrante dos campos de atuação operacional, 

administrativa e de manutenção do serviço público municipal; 
 VI – Categoria Funcional Operacional compreende os cargos cujas atividades 

se relacionam diretamente com os objetivos fins do serviço público municipal; 
 VII – Categoria Funcional Administrativa é o conjunto de cargos 

caracterizados pelas atividades de apoio técnico-administrativo levando-se em conta a 
consecução dos objetivos fins; 

 VIII – Categoria Funcional de Manutenção compreende os cargos que 
caracterizam pelas atividades auxiliares de ecônomo, conservação, manutenção, 
vigilância e segurança do patrimônio público. 

 
CAPÍTULO IV 

Dos órgãos de Implantação do Plano 
 

 Art. 11 – A Secretaria da Administração e Finanças, auxiliadas pelos demais 
órgãos que compõem a estruturação da administração direta do Poder Executivo, é a 

responsável pela implantação e administração do Plano de Cargos e Vencimentos. 
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 Art. 12 – Compete a Secretaria de Administração e Finanças, dentre outras 
atribuições: 

 a) ao enquadramento dos servidores que preencham os requisitos básicos 
estabelecidos nesta lei; 

 I – exercer o controle e supervisão dos concursos públicos destinados aos 
futuros provimentos dos cargos inerentes do Quadro Permanente; 
 II – controlar o suprimento das vagas definidas no quantitativo geral, 

identificado como essenciais ao bom desempenho das atividades operacionais, 
administrativas e de manutenção do Poder Executivo; 

 III – estudar e propor à homologação do Prefeito Municipal o Programa de 
Lotação do Quantitativo Geral, através de tabelas detalhadas de lotação por cargos 

em cada órgão da administração; 
 IV – promover estudos relacionados com a revisão anual dos quantitativos dos 

cargos e tabelas de lotação de pessoal; 
 V – efetuar estudos para subsidiar a atualização periódica das especificações de 

classes; 
 VI – analisar, avaliar e especificar novos cargos a serem criados; 

 VII – promover a atualização permanente do Plano de Cargos e Vencimentos; 
 VIII – elaborar programas de treinamento e aperfeiçoamento do funcionário 
público, mediante cursos de formação, especialização e outros necessários ao 

progresso funcional na carreira do servidor público. 
 

CAPÍTULO V 
Do Enquadramento 

 
 Art. 13 – Somente serão enquadrados no Quadro Permanente os funcionários 

efetivos, observando-se a relação da correspondência entre cargos do quadro anterior 
e as funções similares do Quadro Proposto, conforme estabelecido no Anexo V. 

 Art. 14 – Todos os funcionários serão enquadrados na referência inicial, 
identificada pela letra “A”, Anexo III. 

 Art. 15 – Os funcionários efetivos pertencentes anteriormente ao Município de 
Itajá, e que optaram por pertencer ao Município de Lagoa Santa, serão enquadrados 

em seus níveis desde que não tenham prejuízos financeiros em relação aos demais 
servidores do Município e funcionais pela sua opção, sendo o tempo prestado no 
Município de origem contado para todos os efeitos legais. 

 Art. 16 – O enquadramento será efetivado por decreto do Chefe do Executivo. 
  

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Finais 

 
 Art. 17 – Uma vez concluídos os enquadramentos, as vagas remanescentes 

serão providas, mediante concurso público. 
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 Art. 18 – Nenhum funcionário, sofrerá redução de vencimento em decorrência 
da execução desta lei. 

 Art. 19 – Para os efeitos desta lei, considera-se tempo de serviço público o que 
tiver sido prestado ao Município de Itajá pelos funcionários oriundos daquele 

Município e que integram o quadro permanente e ao Município de Lagoa Santa, após 
aprovação em concurso público. 
 Art. 20 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2002. 
 

 
 

 
José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 
 

 
CARGO: Agente de Serviço de Saúde 

GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 
 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
 

Atividades envolvendo serviços de atendimento à clientela nos consultórios médicos, 
nos postos de saúde, no gabinete odontológico e no Pronto Socorro Municipal.  
Desempenhar atividades auxiliares na execução dos programas de saúde e 

saneamento, executar outras tarefas de apoio auxiliar de enfermagem e/ou correlatas 
ao cargo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

Instrução: 2º grau completo 
Experiência: Provas, Testes e Cursos Interno 
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ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 
 

CARGO: Agente de Serviços de Higiene e Alimentação 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
  
Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da merenda, 

recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas, 
obter melhor aproveitamento e conservação dos mesmos; preparar refeições, lavando, 

descascando, cortando, temperando, refogando, assando, cozendo alimentos diversos 
de acordo com a orientação superior, para atender ao programa alimentar 

estabelecido; selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, 
separando-as, medindo-os de acordo com o cardápio do dia para facilitar a utilização 

dos mesmos; distribuir as refeições preparadas aos comensais, registrar o número de 
refeições distribuídas, anotando-as em impressos próprios, para possibilitar cálculos 

estatístico, elaborar a passagem e registro das sobras e restos alimentares, utilizando 
balanças apropriadas e anotando os resultados em fichas específicas, para permitir a 

avaliação da aceitação dos alimentos pelos comensais, efetuar o controle de material 
existente no setor, discriminando-os por peças e respectivas quantidades, para manter 

o estoque e outros extravios; receber ou recolher louças e talheres após as refeições, 
colocando-os no setor de lavagem, determinar a limpeza dos mesmos; dispor quanto a 
limpeza de louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, 

providenciando sua lavagem e guarda, para deixa-los em condições de uso imediato; 
mantendo a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho; observando as 

normas e instruções para prevenir acidentes; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 

REQUISITO PARA PROVIMENTO: 
 

Instrução: 1º grau completo 
Experiência: 
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ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 
 

 
CARGO: ENFERMEIRO 

 
GRUPO OPERACIONAL: Científico 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Executar as tarefas de observação, cuidados e educação sanitária do doente, da 
gestante ou do acidentado; prestar cuidados de enfermagem a pacientes graves com 
risco de vida; identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, 

participando de reuniões e através de observações sistematizadas, para preservar e 
recuperar a saúde; executar tarefas de administração de sangue e plasma, controle da 

pressão venosa, monitoração e aplicação de respiradores artificiais, prestação de 
cuidados de conforto, motivação ativa e passivas e de higiene pessoal; aplicação de 

diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens de estômago, visicais 
e outros planejamento, executar tarefas complementares ao treinamento médico 

especializado em casos de cateterismo cardíacos, transplantes de órgãos, hemodiálise 
e outros, preparando o paciente, o material e o ambiente, para assegurar maior 

eficiência na realização dos exames e tratamento; efetuar testes de sensibilidades, 
aplicando substâncias alérgicas e fazendo leitura das reações, para obter subsídios 

para diagnósticos; fazer curativos, imobilizações especiais e ministrar medicamentos 
e tratamentos em situações de emergência, empregando técnicas usuais ou 

específicas, para atenuar as conseqüências dessas situações; adaptar o paciente ao 
ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando 
entrevista, visitas diárias e orientando o para reduzir sua sensação de insegurança e 

sofrimento e obter sua colaboração no tratamento. 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

Instrução: Curso Superior de Enfermagem + Registro Profissional 
Experiência: 
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ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Técnico 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

Elaborar projetos na área de construção civil, participar de equipe de trabalhos, 
desenvolvendo estudos para implantação e implementação de programas, projetos ou 
atividades interdisciplinares, emitir pareceres, laudos sobre assuntos de sua 

competência, elaborar memoriais descritivos, plantas e croquis de imóveis 
habitacionais adequadas à situação sócio-econômica do Município, fiscalizar obras 

contratadas, bem como construções irregulares, desempenhar outras tarefas similares.  
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 
Instrução: Graduação em Engenharia Civil + Registro Profissional 

Experiência: 01 ano de efetivo serviço 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 
 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Científico 
 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
 

Executar atividades que visem o incremento quantitativo e qualitativo na produção 
agrícola do Município, tais como: estudo das técnicas de utilização das terras e uso de 
insumo e equipamentos agrícolas, realizando campos de demonstração para 

possibilitar a difusão de técnicas que aumentem a produtividade média na região, 
orientar os produtores rurais quanto a: preparo, correção e adubação do solo para o 

plantio das principais culturas; plantio e tratamento de sementes; controle de pragas e 
doenças, colheita; armazenagem e comercialização dos produtos agrícolas; promover 

reuniões e palestras entre os técnicos e produtores com o objetivo de trocar e difundir 
informações que visem a integração das classes e aumento na produtividade do 

Município, estudo e orientação de técnicas de conservação do solo e água, visando o 
aproveitamento racional dos recursos naturais do Município, executar projetos de 

engenharia rural; pesquisa e produção agro-industrial; reflorestamento, paisagismo, 
hortas comunitárias e outras tarefas semelhantes. 

 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

Instrução: Curso Superior em Engenharia Agronômica, Registro Profissional 
Experiência: 01 ano de efetivo exercício 
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ESPECIFICAÇÕES DE CARGO 
 

 
CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

 
GRUPO OPERACIONAL: Operacional 

 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 
Executar todos os serviços de fiscalização previstos na Legislação Municipal que 

diga respeito a obras, posturas, edificações; fiscalizar o comércio ambulante no 
tocante ao cumprimento da legislação específica, apreender mercadorias expostas à 

venda e/ou comercialização em desacordo com as normas municipais regentes da 
matéria; executar outras tarefas semelhantes. 

 
 

 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

 
Instrução: 2º grau completo 

Experiência: Prova, testes e curso interno 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Técnico 

 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

 
Participar da elaboração, execução e avaliação do plano e ação e atividades na área 

agrícola, tendo em vista a eficiência e aperfeiçoamento do setor; promover a 
utilização e instalação de materiais adequados e necessários a produção; zelar pela 
manutenção das culturas, sementeiras, viveiros e demais instalações do setor 

agropecuário; manter atualização a escrituração dos equipamentos, materiais; 
elaborar e interpretar, quadros estatísticos de produção agrícola; participar da política 

de defesa sanitária, vegetal, do manejo e conservação do solo e preparação da flora 
em âmbito regional. 

 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 
 

 
Instrução: Curso técnico agrícola 

Experiência: 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Técnico 
 

 
 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
 
Auxiliar no atendimento a pacientes nas unidades de saúde pública sob a supervisão e 

orientação do médico, odontológico e enfermeiro; cumprir ou fazer cumprir as 
prescrições médicas ou odontológicas e auxiliar em intervenção cirúrgica; esterilizar 

e conservar o instrumento médico e odontológico; observar e registrar sintomas e 
sinais vitais apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade 

superior; participar da preparação e assistência a pacientes no período pré e pós 
operatórios nos trabalhos de obstetrícia e ainda em exames especializados; participar 

de programas comunitários de saúde preventiva; participar de programas de 
aprimoramento profissional; organizar e controlar o arquivo médico odontológico; 

desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 

 
 

 
 
REQUISITO PARA PROVIMENTO: 

 
 

 
Instrução: 2º grau completo – Técnico de Enfermagem 

Experiência: 01 ano de efetivo exercício. 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
CARGO: MÉDICO 

GRUPO OPERACIONAL: Científico 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Prestar atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, examinado paciente, 
solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando 

tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos 
próprios e encaminhando-os aos serviços de maior complexidade, quando necessário; 

participar de equipes encarregadas nas análises de problemas médicos específicos; 
executar intervenções cirúrgicas, efetuar anestesia geral ou condutiva; proceder a 

exames gerais e inspeções médicas para admissão de funcionários e concessão de 
licenças; proceder a exames médicos para fornecimento de carteiras de saúde; realizar 

estudos e pesquisas que orientem a prescrição e aquisição de aparelhos e 
equipamentos médicos; participar de equipe de trabalho de pesquisa e apoio, a fim de 

possibilitar a prestação de melhor orientação na assistência médico hospitalar; 
participar de estudos e projetos sobre a organização e administração hospitalar; 

participar de investigações epidemiológicas, realizar levantamento da situação de 
saneamento ambiental; pesquisar doenças profissionais; emitir pareceres sobre 
assuntos de sua competência; participar de atividades de prevenção de doenças; 

participar de programação de atividades de sua unidade; solicitar exames médicos, 
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras de tratamento para 

diversos tipos de enfermidades; aplicar recursos de medicina preventiva e terapêutica, 
para promover a saúde e o bem estar do cliente; examinar o paciente, auscultando, 

palpando  ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou se 
necessário, requisitar exames complementares e encaminha-los ao especialista; 

prescrever medicamentos, respectiva via de administração, assim como cuido à serem 
observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; manter registro dos 

pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da 
doença, para efetuar orientação terapêutica adequada, promover a inspeção de locais 

de trabalho, a fim de verificar medidas de proteção ao trabalhador, participar na 
elaboração e/ou adequação e rotinas, visando a sistematização a melhoria da 

qualidade de ações de saúde prestadas, colaborar em treinamentos, quando 
necessário, na sua área específica; orientar a comunidade sobre as ações de medicina 
preventiva; orientar os trabalhos de aplicação de medicamentos e vacinas aos 

pacientes; coordenar a operação de aparelhos de Raio X e outros, bem como os 
exames laboratoriais; analisar e interpretar resultados de exames; prestar serviços 

atinentes a Junta Médica Oficial do Estado. 
 

REQUISITO PARA PROVIMENTO 
Instrução: Bacharelado em Medicina, Registro Profissional 

Experiência: 
 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
Av. Doralice Ferraz da Costa, s/n – Telefax (64) 640-1303/1149 – CEP 75819-000 

E-mail:preflagoasanta@cultura.com.br 

 15 

 
 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 
 

CARGO: MONITOR 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 
 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Executar atividades recreativas e de lazer para crianças na faixa etária de 0 a 14 anos, 
visando o equilíbrio sócio emocional das mesmas; desenvolver atividades lúdicas e 

recreativas para crianças de 0 a 7 anos, visando o desenvolvimento sócio emocional e 
psíquico – pedagógico; desenvolver atividades de recreação livre, respeitando o 
interesse da criança, visando desenvolver a criatividade; orientar as crianças na 

realização das tarefas escolares; desenvolver atividades de terapia ocupacional e 
recreativa, com idosos; auxiliar na organização e promoção de festas comemorativas; 

elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; cuidar da higiene pessoal dos alunos 
e internados dos estabelecimentos de ensino e de assistência à infância; zelar pela 

disciplina das crianças; ensinar aos menores bons hábitos de higiene e disciplina; 
cuidar da ordem e higiene do ambiente de trabalho; dar completa assistência aos 

menores; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 
 

Instrução: 2º grau completo + Curso de Enfermagem 
Experiência: 01 ano de efetivo exercício 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 

CARGO: RECEPCIONISTA 
 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Administrativo Financeiro 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
Atender ao público e prestar informações em geral; receber, anotar e transmitir 
informações e recados internos e externos para superior, bem como completar as 

ligações telefônicas para os mesmos; registrar e controlar a movimentação de 
documentos que tramitam pelas chefias, anotar dados pessoais e comerciais dos 

visitantes; registrar visitas, controlar consultas e marcar horários, atender clientes, 
controlar fichários; atender chamadas telefônicas, manipulando telefones internos e 

externos para prestar informações e anotar recados; registrar visitas e telefonemas 
atendidos, anotando dados pessoais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle 

dos atendimentos diários; recepcionar, encaminhar e prestar informações a terceiros 
no âmbito do órgão; promover a execução dos serviços, de acordo com as 

solicitações dos superiores; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 

 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
 

Instrução: Cursando o 2º Grau 
Experiência: 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 

 
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Científico 

 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 
Efetuar levantamento para executar, inspecionar e revisar registros contábeis; apontar 

as correções necessárias nos registros; elaborar demonstrativos periodicamente; 
efetuar cálculos de correções, depreciação e providenciar seus lançamentos; prestar 

informações de ordem contábil e financeira, quando solicitados; organizar dados para 
proposta orçamentária; fazer acompanhamento da legislação sobre execução 

orçamentária; controlar empenhos e anulação de empenhos; inspecionar regularmente 
a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando se os registros efetuados 

correspondem aos documentos que lhe deram origem, para fazer cumpri as 
exigências legais e administrativas; desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 
Instrução: Técnico em Contabilidade, Registro Profissional 
Experiência: 06 meses de efetiva experiência 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

NA ÁREA DE SERVIÇOS AUXILIARES 
- coletar correspondências internas e externas; 
- executar serviços externos; 

- controlar a entrada e saída de pessoas da repartição; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
- varrer, lavar e encerar piso; 

- limpar paredes, janelas, portas, máquinas, móveis e equipamentos; 
- auxiliar em pequenos serviços elétricos, hidráulicos, sanitários e em móveis e 

equipamentos; 
- executar serviços de arrumação de salas, quartos e gabinetes; 

- desempenhar outras tarefas semelhantes. 
NA ÁREA DE SEGURANÇA E PORTARIA 

- exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dependências; 
- observar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências 

do órgão; 

- fazer comunicação sobre qualquer ameaça ao patrimônio do Município; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

NA ÁREA DE JARDINAGEM, HORTICULTURA E AVICULTURA 
- plantar, zelar, regar, podar, cortar árvores, gramas, flores e hortaliças; 

- colher e transportar flores, plantas, verduras e legumes; 
- cuidar da criação de aves, organizando, fiscalizando ou executando as 

diferentes tarefas próprias dessa atividade, para produzir carne e ovos, 
destinados ao consumo e comercialização; 

- desempenhar outras tarefas semelhantes. 
NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS 

- colocar e retirar placas de sinalização; 
- lubrificar veículos, máquinas e equipamentos; 

- transportar e carregar material de um local para outro; 
- operar as máquinas copiadoras, encadernar documentos e grampear apostilas; 
- executar serviços de carpina, plantio e cultivo de lavoura; 

- marcar campos, colocar e retirar redes e bandeirolas; 
- auxiliar e executar tarefas nas áreas de alvenaria, marcenaria, carpintaria, 

armações, hidráulicas, sanitárias em geral, na construção civil; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

Instrução: 1º grau incompleto 
Experiência:  
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 
CARGO: MECÂNICO 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Recuperar ou revisar automóveis, caminhões, máquinas pesadas, compressoras, 
bombas e motores em geral, converter e adaptar peças, ajustar anéis de segmento; 

identificar defeitos mecânicos e fazer os reparos necessários; inspecionar, ajustar e 
substituir, quando necessário, unidades e partes relacionadas com: válvulas, pistões, 

mancais, sistema de lubrificação, refrigeração, de transmissão, diferencial, 
embreagens, eixos dianteiros, freios, carburadores, acionadores de arranco, 
mangueiras, geradores e distribuidores; fazer vistoria e revisão nos veículos; 

esmerilar e assentar válvulas; substituir buchas e mancais, fazer soldas elétrica e/ou a 
oxigênio; dar instruções aos motoristas novatos sobre a manutenção e conservação de 

veículos e lubrificar, quando necessário, trocando peças; desmontar, reparar, 
descarbonizar e ajustar motores de veículos; limpar, reparar, montar, ajustar, cubos de 

rodas, carburadores, mangas de eixo, transmissão, freios, embreagens, rolamentos, 
amortecedores, etc.; trocar e regular platinados e sistema de ignição; lubrificar partes 

especiais de veículos, proceder a substituição ao ajuste  de retificação de peças do 
motor, utilizando as ferramentas e os instrumentos especiais; montar o motor e os 

demais componentes do veículo, guiando-se pelos desenhos ou especificações 
pertinentes; desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 

REQUISITO PARA PROVIMENTO 
 
Instrução: 1º grau incompleto 

Experiência: 02 anos de efetivo serviço 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 
CARGO: MOTORISTA DE REPRESENTAÇÃO 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Dirigir, com documentação necessária, os veículos de passeio, caminhão, 
ambulâncias, ônibus e semelhantes, manter o veículo abastecido de combustível e 

lubrificante; providenciando, quando necessário, o seu abastecimento; completar 
água no radiador e verificar o grau de densidade nível de bateria, verificar o 

funcionamento e manter em perfeitas condições, do sistema elétrico do veículo sob 
sua responsabilidade, verificar e manter a pressão normal dos pneus, testando-os em 
serviços e substituindo-os, quando necessário, executar pequenos reparos de 

emergência, respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviços recebidas; recolher a 
garagem o veículo quando concluir o serviço e/ou quando forem exigidos; zelar pela 

limpeza e conservação do veículo sob sua guarda, cumprir com a regulamentação do 
setor de transporte; executar outras tarefas que contribuem, direta ou indiretamente 

para o bom desempenho de suas atividades ou a critério do seu chefe imediato, 
desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 

 
REQUISITO PARA PROVIMENTO: 

 
 

Instrução: 1º grau incompleto 
Experiência: 01 ano de efetivo serviço, carteira de habilitação profissional 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 

 
 

CARGO: GUARDA 
 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 

 
 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 
 

 
Exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dependências; fazer ronda de 

inspeção de acordo com intervalos fixados; observar e fiscalizar a entrada e saída de 
pessoas e viaturas das dependências do órgão; verificar perigos de incêndio, 

inundações e alertar sobre instalações precárias, abrir e fechar portas, portões, janelas 
e ligar e desligar equipamentos e máquinas; fazer comunicações sobre qualquer 

ameaça ao patrimônio municipal; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 

 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

 
Instrução: 1º grau incompleto 
Experiência: 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
CARGO: ORIENTADOR ESPORTIVO 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 

 
 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
Executar e colaborar nas tarefas relacionadas com o ensino da educação física e 
práticas desportivas em geral, sob supervisão de técnico especializado; auxiliar nas 

atividades de recreação e lazer junto a comunidade e pessoas portadoras de 
deficiência; desenvolver atividades de terapia com idosos; colaborar na realização de 

exames de suficiência física; auxiliar na promoção de atividades esportivas; atender 
aos professores em quadra e eventos diversos, colaborando no desenvolvimento das 

atividades programadas; auxiliar na execução dos exercícios definidos por 
fisioterapeuta, promovendo a reabilitação de indivíduos com diversos graus de 

comprometimento físico; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 

 
 

REQUISITO PARA PROVIMENTO 
 

 
 
Instrução: 2º grau completo 

Experiência: Comprovada 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 

CARGO: SOLDADOR 
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

- soldar e cortar peças metálicas; 
- ler desenhos elementares em perspectiva; 

- regular o equipamento de solda, determinado a amperagem e voltagem 
adequada, de acordo com o trabalho a executar; 

- carregar e limpar geradores de acetileno; 

- orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típicos 
da classe, inclusive quanto a precauções e medidas de segurança; 

- zelar pela conservação e guarda de materiais, ferramentas e equipamentos que 
utiliza; 

- manter limpo e arrumado o local de trabalho; 
- requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; 

- executar outras atribuições afins. 
 

 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 

01 – 1º grau incompleto 
02 – provas, testes; 
03 – comprovante de experiência, acima de 06 meses. 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 
 

CARGO: BORRACHEIRO 
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 

 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

- ajustar a calibragem de pneus, a fim de mantê-los dentro das especificações 
predeterminadas para cada veículo; 

- substituir pneus avariados ou desgastados, desmontando a roda do veículo, 
com auxílio de ferramentas próprias; 

- providenciar  a recauchutagem de pneus sempre que for possível, dentro de 

adequados padrões de qualidade; 
- reparar os diversos tipos de pneumáticos e câmaras de ar, consertando as partes 

avariadas ou desgastadas; 
- estabelecer plano de vistoria permanente, mantendo contrato direto com os 

motoristas e operadores de máquinas rodoviárias; 
- limpar o local de trabalho e aguardar as ferramentas em locais 

predeterminados; 
- zelar pela conservação dos equipamentos utilizados no trabalho; 

- desempenhar outras atribuições afins. 
 

 
 

 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
01 – 1º grau incompleto; 

02 – provas, testes; 
03 – comprovante de experiências acima de 06 meses. 
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ESPECIFICAÇÕES DE CARGOS 

 
 

CARGO: PEDREIRO 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
- executar serviços de construção, manutenção e demolição de obras de 

alvenaria; 
- reparar argamassa e concreto; 

- construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para fornecer a base de 
paredes, muros e construções similares; 

- assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais; 
- revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando 

ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com instruções recebidas; 

- aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; 
- construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e 

instruções recebidas, para possibilitar a instalação de máquinas, postes e 
similares; 

- construir caixas d ‘água, caixas coletoras de água e esgoto, bem como caixas 
de concreto para colocação de bocas-de-lobo; 

- executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios; 
- montar tubulações para instalações elétricas; 

- orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típicos 
da classe; 

- zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que 
utiliza manter limpo e arrumado o local de trabalho; 

- requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; 
- executar outras atribuições afins. 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
01 – 1º grau incompleto 

02 – provas e testes 
03 – comprovante de experiência, acima de 06 meses 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 

CARGO: PROFESSOR 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Ocupacional 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

- elaborar, executar e avaliar planos de aula na área de sua competência, com 
vistas ao fornecimento de dados subsidiários à reprogramação do Plano 

Curricular; 
- ministrar aulas em suas turmas, utilizando métodos e técnicas de ensino 

adequado à sua clientela; 
- avaliar o rendimento dos alunos; 

- elaborar e executar sistemática de recuperação do rendimento escolar; 
- elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos que visem treinar, 

aperfeiçoar e qualificar recursos humanos; 

- emitir parecer sobre matéria na área de sua habilitação; 
- participar das atividades pedagógicas e administrativas promovidas pela 

Superintendência de Educação e Cultura; 
- elaborar e divulgar relatório anual das atividades desenvolvidas; 

- elaborar, executar e avaliar planos, programas, projetos propondo medidas de 
soluções de problemas educacionais detectados; 

- executar outras tarefas semelhantes; 
- ministrar reforço paralelo. 

 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
 

- Certificado de Conclusão do curso de magistério para as disciplinas oferecidas 

no concurso, obedecendo a LDB 
- Curriculum Vitae, Provas e Títulos; 

- Comprovante de Experiência. 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 
- auxiliar no atendimento a paciente nas unidades de saúde pública sob a 

supervisão e  orientação do médico, odontólogo e enfermeiro; 
- cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas ou odontológicas e auxiliar em 

intervenções cirúrgicas; 
- esterilizar e conservar o instrumental médico e odontológico; 

- observar e registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes para 
conhecimento de autoridades superior; 

- participar da preparação e assistência a pacientes no período pré e pós 
operatório, nos trabalhos de obstetrícia e ainda em exames especializados; 

- participar de programas comunitários de saúde preventiva e curativa; 
- participar de programas de aprimoramento profissional; 

- organizar e controlar o arquivo médico e odontológico; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 

 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 

 
2º grau completo com experiência de 06 meses comprovada 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 

CARGO: EXECUTOR ADMINISTRATIVO 
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 

- auxiliar na execução de tarefas nas áreas financeiras, orçamentária, de material; 
- patrimônio, de recursos humanos e outro ligado ás atividades meio e fim do 

órgão; 
- auxiliar no controle das atividades e tarefas da área de manutenção geral; 

- executar sob supervisão, tarefas inerentes às comunicações e 
telecomunicações, recebendo e transmitindo mensagens; 

- auxiliar na implantação e execução de normas regulamentares, manuais e 
roteiros de serviços; 

- prestar assistência técnica e treinar outros executores menos experientes; 
- localizar os desvios, erros e omissões em dados apurados, revendo os serviços 

executados; 
- prestar informações e esclarecimentos sobre o órgão; 
- colaborar na elaboração de relatórios, na preparação de gráficos, coleta de 

dados e minutar documentos; 
- sugerir medidas que visem a simplificação do trabalho por ele executado; 

- auxiliar na elaboração e conferência de listagem, dados, notas, faturas e 
documentos; 

- auxiliar na elaboração de mapas, demonstrativos, levantamentos, inventários, 
balanços e balancetes; 

- operar máquinas e equipamentos manuais, elétricos e eletrônicos; 
- executar tarefas de datilografia, mecanografia e de secretaria geral; 

- controlar, externamento, o andamento de processos e documentos; 
- efetuar registros em livros, fichas e formulários; 

- auxiliar em trabalhos de pesquisas, tabulação de dados e em pequenos cálculos 
matemáticos e estatísticos; 

- participar de grupos de trabalhos e comissões; 
- rascunhar ofícios, cartas, certidões, declarações, despachos, pareceres e outros 

documentos; 

- auxiliar nas tarefas relativas à aquisição de material e nos controles internos, 
bem como na sua distribuição; 

- identificar, afixando as devidas plaquetas em todo o material permanente e 
equipamentos; 

- verificar, setorialmente, o uso e o estado do material permanente e 
equipamentos; 

- auxiliar no exame e controle dos pedidos e do fornecimento de material; 
- colaborar em levantamento de material inservível existente para fins de baixa; 
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- auxiliar no cadastro de bens móveis e imóveis; 
- relatar, imediatamente, a falha de os serviços, máquinas e equipamentos; 

- auxiliar nos processos licitatórios e nas aquisições de material; 
- auxiliar no preparo e controle de fichas de freqüências, cartões de ponto e 

apurar o tempo dos funcionários; 
- auxiliar na elaboração de folha de pagamento; 
- auxiliar nas tarefas ligadas ao almoxarifado, especificamente; 

- auxiliar nas tarefas ligadas ao controle de livros, revistas, jornais, periódicos e 
outras publicações; 

- colaborar na montagem de prestações de contas; 
- auxiliar em trabalho de recebimento, registros, conservação e arquivos de 

papéis e documentos; 
- auxiliar nos serviços de contabilidade; 

- desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

2º Grau completo ou cursando 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 
 
 

FUNÇÃO: TELEFONISTA 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 
 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
- operar troncos e ramais telefônicos, fazer, atender e completar ligações internas 

e externas; 
- fazer e controlar o número de ligações urbanas e interurbanas diárias e 

mensais; 

- receber, transmitir recados e mensagens, anotando dados pessoais e comerciais 
do interessado, prestando informações que se fizerem necessários e guardando 

o devido sigilo; 
- verificar e descrever falhas ou defeitos na mesa, chamando o técnico para 

reparos; 
- organizar e manter atualizados fichários e listas telefônicas com todos os dados 

importantes para contatos do órgão; 
- arquivar documentos referentes ao serviço; 

- prestar informações gerais relacionadas com o órgão; 
- fazer ligações internas e externas; 

- providenciar ligações interurbanas; 
- registrar o tempo das ligações interurbanas, anotando na ficha de controle do 

órgão; 
- comunicar à chefia distúrbios verificados no sistema telefônico do órgão; 
- conferir a relação mensal, enviada pela TELEGOIÁS, verificando se foi 

efetuado algum interurbano particular; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 

 
2º grau completo 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 

 

 
CARGO: ARTÍFICE 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 

 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

NA ÁREA DE MARCENARIA E CARPINTARIA 
 

- fabricar, montar e prestar manutenção de móveis e instalações de madeira; 

- operar máquinas industriais e ferramentas específicas de sua área de atuação; 
- seguir as normas técnicas dos projetos ou as recomendáveis, na falta de 

detalhamento; 
- fazer serviço de polimento, lixamento, tintura e envernizamento de madeira; 

- desempenhar outras tarefas semelhantes. 
NA ÁREA DE ALVENARIA E PINTURA 

- executar trabalhos de levantamento de paredes de alvenaria, concreto e outros; 
- construir pisos e contrapisos; 

- aplicar forros e revestimentos diversos; 
- preparar e pintar as superfícies externas de edifícios e outras obras civis, 

raspando-as, limpando-as, para protegê-las ou decora-las; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
1º grau incompleto. 

 
 

 
 

 
 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
Av. Doralice Ferraz da Costa, s/n – Telefax (64) 640-1303/1149 – CEP 75819-000 

E-mail:preflagoasanta@cultura.com.br 

 32 

 
 

 
 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 

FUNÇÃO: FISCAL TRIBUTÁRIO 
 

 
GRUPO OPERACIONAL: Manutenção 

 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

- pesquisar os preços do mercado imobiliário; 

- proceder à vistoria  em imóveis para efeito fiscais; 
- auxiliar a fiscalização tributária, com relação aos impostos predial e territorial 

urbano e contribuição de melhoria; 
- auxiliar a fiscalização, com relação a vendedores ambulantes e a verificação 

dos alvarás de licença para funcionamento; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
 

 
2º grau completo 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 
 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 
 

 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

 
- operar tratores, motoniveladoras, moto-scrapers, pá-mecânica, rolos 

compressores, pavimentadora, compactadores, colhedeiras e valetadeiras com 

os respectivos implementos; 
- realizar operações de aração, gradagem, plantio, roçagem, conservação do solo, 

colheita e transporte; 
- efetuar o engate e regulagem dos implementos; 

- efetuar a manutenção preventiva e abastecimento dos equipamentos, tais como 
lubrificações, calibragem de pneus, troca de óleo e limpeza dos filtros; 

- por a máquina em funcionamento, acionando os comandos eletrônicos; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
1º grau incompleto, com 06 meses de experiência e Carteira de Habilitação se exigida 
pelo Código de Trânsito Brasileiro 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 
 

 
 

CARGO: FISCAL DE OBRAS 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 
 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
- fiscalizar de forma geral, os serviços gerais, fazer autuações de irregularidades 

verificadas; 

- fiscalizar de forma geral, pontos onde se encontra o maior fluxo de serviços; 
orientar servidores, pela condição mínima necessária para o cumprimento de 

tal tarefa; fazer apontamento sobre os serviços dirigidos desempenhar tarefas 
semelhantes. 

 
 

 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
1º grau completo, experiência comprovada. 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 
 

CARGO: MOTORISTA 
 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 

 
TAREFAS TÍPICAS DE ATRIBUIÇÕES 

 
- vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, a 

água e óleo do carter e testando freios e parte elétrica, certificando as suas 
condições de funcionamento; 

- examinar as ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido para 
programar sua tarefa; 

- dirigir caminhão, carreta ou ônibus, manipulando os comandos e observando o 

fluxo de trânsito e a sinalização, para transportar passageiros; 
- zelar pelo bom andamento da viagem, adorando as medidas cabíveis na 

prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos 
passageiros; 

- zelar pela documentação da carga e do veículo, verificando sua legalidade e 
correspondência aos volumes, para apresenta-las as autoridades competentes, 

quando solicitadas nos postos de fiscalização; 
- recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para 

permitir sua manutenção e abastecimento; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 

 
 

1º Grau Incompleto, experiência comprovada e Carteira de Habilitação de acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro. 

 
 

 
 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
Av. Doralice Ferraz da Costa, s/n – Telefax (64) 640-1303/1149 – CEP 75819-000 

E-mail:preflagoasanta@cultura.com.br 

 36 

 
 

 
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 
FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 

 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Manutenção 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

- operar tratores, motoniveladoras, moto-scrapers, pá-mecânica, rolos 
compressores, paviamentadora, compactadores, colhedeiras e valetadeiras com 

os respectivos implementos; 
- efetuar a manutenção preventiva e abastecimento dos equipamentos, tais como 

lubrificações, calibragem de pneus troca de óleo e limpeza dos filtros; 

- abrir valas e valetas para montagem de adutoras e esgoto; 
- proceder à regulagem dos mecanismos de controle, estabelecendo a velocidade 

de erosão e realizando os outros ajustes pertinentes; 
- fazer as modificações necessárias na regulagem da máquina, mudando o 

eletrodo, o tipo de acabamento, os canos de usinagem e o posicionamento e o 
posicionamento das peças; 

- desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 

 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
 
1º grau incompleto, 06 meses de experiência comprovada e Carteira de 

Habilitação se exigida pelo Código de Transito Brasileiro 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 
 

FUNÇÃO: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 
 

 
 

 
 

 SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
 
- auxiliar de arquiteto em projetos de arquitetura; 

- especificação de material e mão de obra; 
- leitura e interpretação do Código Municipal de Edificação; 

- auxiliar de engenharia em projeto elétrico e baixa tensão; 
- locação de aparelhos, dispositivos de proteção e comandos elétricos; 

- auxiliar de engenharia de projetos hidro sanitário; 
- especificação de material e mão de obra; 

- execuções de medidas e quantificações de materiais e mão de obra. 
 

 
 

 
REQUISITO PARA PROVIMENTO 

 
Formado em Técnico em Edificações e experiência comprovada 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
Av. Doralice Ferraz da Costa, s/n – Telefax (64) 640-1303/1149 – CEP 75819-000 

E-mail:preflagoasanta@cultura.com.br 

 38 

 
 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 
 

 
CARGO: DESENHISTA PROJETISTA 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
 

- desenhar perspectivas de plantas; 
- desenhar detalhes de construção; 

- desenhar projetos cartográficos; 
- fazer levantamento, cópias de gráficos, mapas administrativos e de produção; 
- executar aplicações e reduções de cartas geográficas; 

- elaborar painéis e montagens; 
- desenhar esboços de clichês; 

- desenhar plantas urbanas, mapas municipais e estaduais e mapas temáticos; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 

 
REQUISITO PARA PROVIMENTO 

 
 

 
2º grau completo, com 06 meses de experiência. 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Administrativa 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
 

- identificar e conhecer a realidade em que vai atuar; 
- mobilizar, organizar e instrumentalizar os grupos demandatários das políticas 

sociais, visando assegurar a sua participação a nível de decisão, gerência e 
usufruto; 

- propor medidas para reformulação de políticas sociais vigentes e/ou apresentar 

e fundamentar a definição de novas políticas sociais; 
- desenvolver pesquisas científicas próprias da área; 

- criar e operacionalizar mecanismos de participação ativa de grupos e 
movimentos comunitários da sociedade civil identificando formas alternativas 

de prestação de serviços e promovendo a participação dos indivíduos enquanto 
cidadãos; 

- estimular e criar canais de participação popular, no interior dos órgãos públicos 
privados afetos à execução de política social; 

- trabalhar, socialmente as relações interpessoais, familiares, vicinais e 
comunitárias dos funcionários do órgão; 

- desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 

 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
 

2º grau completo 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional 
 

 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
- prestar serviços odontológicos, realizando exames de cavidade oral, efetuando 

restaurações, extrações, limpezas dentárias e demais procedimentos necessários 
ao tratamento, prevenção e promoção de saúde oral; 

- prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo 
indicados em odontologia; 

- atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros; 
- proceder à perícia Odonto-Legal em foro cível, trabalhista em sede 

administrativa; 

- aplicar anestesia local gengival e/ou troncular, utilizando medicamentos 
anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento; 

- empregar anestesia e hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando 
constituírem meios eficazes de trabalho; 

- prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves, que 
comprometem a vida e a saúde do paciente, participar de estudos e pesquisas, 

tendo em vista uma padronização tanto material e equipamento, como das 
técnicas e métodos usados nos serviços Odonto-Sanitários; 

- prover programa de prevenção de cárie dentária, principalmente na infância, 
propondo medidas que venham proporcionar um melhor nível de saúde oral da 

comunidade. 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 
Formado e com comprovação do Certificado e CRO 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
 

 
 
CARGO: ADVOGADO 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Administrativo 

 
 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

- elaborar minutas, contratos, escrituras, termos de acordo e outros documentos 
similares. 

- prestar informações de ordem jurídica a fornecedores e demais pessoas do 
órgão; 

- conferir memoriais descritivos e croquis de imóveis do Estado; 

- participar de estudos de políticas organizacional, diagnosticando e efetuando 
análise situacional de estrutura da instituição, propondo soluções e mudanças 

para a sistematização e operacionalização de projetos, integrando equipe 
multiprofissional; 

- estudar, redigir e formalizar contratos, acordos, convênios, decretos, projetos 
de lei e outros instrumentos e documentos de natureza jurídica que criem, 

modifiquem e extingam direitos institucionais e na esfera jurídica; 
- participar de licitações promovidas pelo órgão; 

- estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando código, leis, 
jurisprudências e outros documentos, para adequar os fatos à legislação 

aplicável; 
- ministrar documentos que envolvam aspectos jurídicos, representar o órgão em 

qualquer área, acompanhando os processos de acordo com a legislação 
pertinente; 

- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 

 
Comprovação da OAB 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 
CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 

GRUPO OCUPACIONAL: Administrativo 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

- regular os mecanismos de controle do computador e dos equipamentos 
complementares, antes de acionar o sistema, a fim de garantir seu perfeito 
funcionamento; 

- selecionar e montar, nas unidades correspondentes, fitas e discos necessários à 
execução do programa, guiando-se pelo fluxograma de sistema fornecido e por 

outras indicações complementares; 
- acompanhar as operações em execução, interpretando as mensagens dadas pelo 

computador e procurando detectar erros e falhas de funcionamento, a fim de 
providenciar sua pronta correção; 

- preparar, de acordo com as instruções de operação, o computador, seguindo a 
rotina de início para cada programa; 

- manter o computador em funcionamento, procurando obter o máximo 
rendimento do equipamento; 

- responsabilizar-se pela conservação e armazenamento de informações; 
- verificar  se o material adequado e necessário está sendo usado; 
- manter-se em dia com o desenvolvimento de novas máquinas c/ ou sistema e 

aplicações técnicas; 
- prestar assistência técnica e treinar outros executores menos experientes; 

- rascunhar e redigir ofícios, cartas, certidões, declarações, pareceres, despachos, 
atas e outros documentos; 

- auxiliar em tarefas de comunicações e telecomunicações, recebendo e 
transmitindo mensagens; 

- executar trabalhos de pesquisas, tabulação de dados e realizar cálculos 
estatísticos e matemáticos; 

- operar máquinas e equipamentos manuais, elétricos e eletrônicos; 
- executar trabalhos datilográficos, mecanográficos e de secretaria em geral; 

- controlar registros em livros, fichas e formulários; 
- relatar imediatamente, a falha dos serviços, máquinas e equipamentos; 

- auxiliar nos processos licitatórios e nas aquisições de materiais; 
- executar tarefas relativas à aquisição de material e controle de bens distribuídos 

aos órgãos, unidades, funcionários e pessoas; 

- controlar o uso e o estado de conservação do material permanente e 
equipamentos; 

- examinar e controlar pedidos e fornecimento de material; 
- cadastrar os bens móveis e imóveis; 

- realizar levantamento do material inservível existente para fins de baixa; 
- auxiliar nas tarefas específicas e inerentes ao almoxarife; 

- auxiliar e elaborar folhas de pagamentos; 
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- preparar e controlar fichas de freqüência, cartões de ponto e apurar o tempo de 
serviço de funcionários; 

- colaborar na montagem de prestação de contas; 
- auxiliar nas tarefas inerentes á contabilidade; 

- auxiliar e participar da catalogação e classificação de material bibliográfico; 
- receber, registrar e encaminhar documentos em geral; 
- registrar e distribuir documentos; 

- verificar e encaminhar documentos; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes. 

- participar da elaboração de pesquisas, levantamento, tabulação e cálculos 
estatísticos e matemáticos; 

- propor medidas destinadas a simplificar o trabalho e a redação dos custos 
operacionais; 

- montar e analisar prestação de contas; 
- revisar e corrigir trabalhos datilógrafos, listas, dados, notas e documentos; 

- prestar esclarecimentos e informações sobre o órgão específico sobre sua área 
de trabalho; 

- controlar e executar tarefas de recebimento, registro, tramitação, conservação e 
arquivo de papéis e documentos; 

- coordenar e controlar as fichas de freqüência, cartões de ponto e apurar o 

tempo de serviços de servidores; 
- redigir relatórios, ofícios, cartas, atestados, declarações, pareceres, despachos e 

coordenar e executar tarefas de correções em dados e documentos; 
- controlar, implantar e executar normas, regulamentos, manuais e roteiros de 

serviços; 
- estudar processos relacionados com assunto de administração geral e 

operacional, preparando os expedientes que se fizerem necessários; 
- controlar atividades e tarefas da área de manutenção geral; 

- preparar e controlar documentos relativos à admissão e rescisão de nomeações; 
- controlar férias, licenças, afastamento, abonos, faltas e alterações salariais; 

- conferir e controlar a concessão de diárias e ajuda de custo, mediante a análise 
de relatórios e comprovante de viagens; 

- manter sob controle os contratos de manutenção e de aluguel; 
- receber e efetuar pagamento; 
- executar atividades de assistências e orientação aos leitores sob supervisão; 

- auxiliar nos trabalhos relativos e recrutamento, seleção, treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal; 

- auxiliar na elaboração de folhas de pagamento, listagens e relações; 
- registrar os descontos e recolhimentos de encargos, impostos, taxas e outros 

emolumentos e contribuições; 
- levantar dados para fins de promoção e acesso de servidores; 

- participar de processos de licitação; 
- participar de grupos de trabalhos e comissões; 
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- receber tributos e demais acréscimos legais recolhidos pelos contribuintes; 
- preencher documentos fiscais, quando os mesmos devam ser emitidos e/ou 

recebidos postos de arrecadação fiscalização ou Agenfas; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes; 

- responsabilizar-se pela manutenção de cópias diárias de arquivo de dados, 
arquivo, programas e demais informações; 

- operar e realizar manutenção e manipulação de arquivos existentes (cópias de 

segurança); 
- analisar, antes do processamento, o programa a ser executado, para assegurar-

se da correta definição de todas as informações necessárias às operações; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
2º grau completo e experiência comprovada. 
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ANEXO II 
TABELA DE VENCIMENTOS 

CARGOS NÍVEL 

SALARIAL 

VALOR DO 

VENCIMENTO 

Médico XVI 1.500,00 

Cirurgião Dentista XV 1.300,00 

Advogado XIV 1.200,00 

Engenheiro Civil XIII 1.000,00 

Engenheiro Agrônomo XIII 1.000,00 

Enfermeiro XII 900,00 

Assistente Social XII 900,00 

Técnico Agrícola X 500,00 

Técnico em Edificações  X 500,00 

Técnico em Enfermagem  X 500,00 

Técnico em Contabilidade X 500,00 

Operador de Computador  X 500,00 

Operador de Máquina Pesada IX 450,00 

Motorista de Representação VIII 400,00 

Desenhista Projetista VIII 400,00 

Pedreiro VII 350,00 

Operador de Máquina Leve VII 350,00 

Motorista VII 350,00 

Eletricista VII 350,00 

Fiscal de tributos VI 320,00 

Professor V 312,00 

Fiscal de Obras IV 300,00 

Agente Serviço de Saúde IV 300,00 

Mecânico IV 300,00 

Orientador Esportivo IV 300,00 

Artífice IV 300,00 

Auxiliar de Serviços de Saúde III 250,00 

Monitor II 200,00 

Borracheiro II 200,00 

Recepcionista II 200,00 

Telefonista II 200,00 

Soldador II 200,00 

Agente de Serviços de Hig. Alimentação I 190,00 

Executor Administrativo I 190,00 

Auxiliar de Serviços Gerais I 190,00 

Guarda Noturno I 190,00 

Guarda I 190,00 
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ANEXO III 
QUANTITATIVO DO CARGO POR FUNÇÃO 

I – QUADRO PERMANENTES 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

FUNÇÕES QUANT. NÍVEL 
SALARIAL 

Operacional Agente de Serviços de Saúde 04 IV 

Operacional Agente de Serviços de Hig. Alimentação 10 I 

Operacional Médico 01 XVI 

Operacional Assistente Social 01 XII 

Operacional Auxiliar de Serviços de Saúde 04 III 

Operacional Cirurgião Dentista 01 XV 

Operacional Desenhista Projetista 01 VIII 

Operacional Enfermeiro 01 XII 

Operacional Engenheiro Civil 01 XIII 

Operacional Engenheiro Agrônomo 01 XIII 

Operacional Fiscal Tributário 02 VI 

Operacional Fiscal de Obras 02 IV 

Operacional Professor 33 V 

Operacional Monitor 04 II 

Operacional Orientador Esportivo 02 IV 

Operacional Técnico Agrícola 01 X 

Operacional Técnico em Edificações 01 X 

Operacional Técnico em Enfermagem 03 X 

Administrativa Advogado 01 XIV 

Administrativa Telefonista 01 II 

Administrativa Executor Administrativo 10 I 

Administrativa Operador de Computador 01 X 

Administrativa Guarda Noturno 06 I 

Administrativa Guarda 02 I 

Administrativa Recepcionista 01 II 

Administrativa Técnico em Contabilidade 01 X 

Manutenção Artífice 01 IV 

Manutenção Auxiliar de Serviços Gerais 20 I 

Manutenção Borracheiro 01 II 

Manutenção Eletricista 01 VII 

Manutenção Mecânico 01 IV 

Manutenção Motorista 06 VII 

Manutenção Motorista de Representação 02 VIII 

Manutenção Operador de Máquina Leve 04 VII 

Manutenção Operador de Máquina Pesada 04 IX 

Manutenção Pedreiro 02 VII 

Manutenção Soldador 01 II 
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ANEXO IV 
TABELA DE CODIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES POR CATEGORIA 

FUNCIONAL QUADRO PERMANENTE 

CAT. FUNCIONAL FUNÇÕES CÓDIGO 

Operacional Agente de Serviço de Saúde 1.001.0IV 

Operacional Agente de Serviços de Hig. 
Alimentação 

1.002.0.I 

Operacional Assistente Social 1.003.0.XII 

Operacional Auxiliar de Serviço de Saúde 1.004.0.III 

Operacional Cirurgião Dentista 1.005.0.XV 

Operacional Desenhista Projetista 1.006.0.VIII 

Operacional Enfermeiro 1.007.0.XII 

Operacional Engenheiro Civil 1.008.0.XIII 

Operacional Engenheiro Agrônomo 1.009.0.XIII 

Operacional Fiscal Tributário 1.010.1.VI 

Operacional Fiscal de Obras 1.011.2.IV 

Operacional Professor 1.012.2.V 

Operacional Técnico Agrícola 1.013.0.X 

Operacional Técnico em Edificações 1.014.0.X 

Operacional Técnico em Enfermagem 1.015.0.X 

Operacional Médico 1.016.0.XVI 

Operacional Monitor 1.017.0.II 

Operacional Orientador Esportivo 1.018.0.IV 

Administrativa Advogado 2.001.0.XIV 

Administrativa Telefonista 2.002.0.II 

Administrativa Executor Administrativo 2.003.1.I 

Administrativa Operador de Computador 2.004.2.X 

Administrativa Guarda Noturno 2.005.3.I 

Administrativa Recepcionista 2.006.0.II 

Administrativa Técnico em Contabilidade 2.007.0.X 

Administrativa Guarda 2.008.0.I 

Manutenção Artífice 3.001.0.IV 

Manutenção Auxiliar de Serviços Gerais 3.002.0.I 

Manutenção Borracheiro 3.003.0.II 

Manutenção Eletricista 3.004.0.VII 

Manutenção Mecânico 3.005.0.IV 

Manutenção Motorista 3.006.1.VII 

Manutenção Motorista de Representação 3.007.2.VIII 

Manutenção Operador de Máquina Leve 3.008.1.VII 

Manutenção Operador de Máquina Pesada 3.009.2.IX 
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Manutenção Pedreiro 3.010.0.VII 

Manutenção Soldador 3.011.0.II 

 
 

 
ANEXO V 

ATENDIMENTO DO ART. 17 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 
ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO 

 
  

Atendimento ao disposto no Artigo 16, inciso I da Lei Complementar nº 101 de 
04 de maio de 2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Considerando, que foi extinto os cargos de PI, PII, PIII e PIV, criamos um 
novo cargo de professor único; 

Considerando, que o salário base é de R$ 312,00 (trezentos e doze reais), 
conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Lagoa Santa GO, e dá outras providências; 
Considerando, que com a aprovação do Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais, as gratificações dos professores por provas de títulos constarão no plano 

de carreira do magistério; 
Considerando, que somente entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2002. 

Não haverá impacto que acarrete aumento da despesa com o  realinhamento 
concedido no exercício de 2002 e nem nos seguintes, pois somente incorporamos 

uma gratificação já existente. 
 

 
 

 
 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 


