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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.01 – AGENTE DE TRANSPORTE 

Dirige automóveis; Vistoria os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível 

de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de tráfego; 

Registra a manutenção dos veículos quando apresentem qualquer irregularidade; Transporta pessoas, materiais, 

correspondências e equipamentos, garantido a segurança dos mesmos; Observa a sinalização e zelar pela segurança 

dos passageiros, transeuntes e demais veículos; Realiza reparos de emergências; Observa e controla os períodos de 

revisão e manutenção recomendados preventivamente para assegurar a plena condição de utilização do veículo; 

Realiza anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas da quilometragem, viagens realizadas, 

objeto ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências a fim de manter a boa organização 

e controle da administração; Recolhe o veículo após a sua utilização em local previamente determinado, deixando-o 

corretamente estacionado e fechado; Executa outras atribuições afins. 
 
1.02 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Recebem documentos, correspondências, jornais e revistas em geral que não exijam aposição de assinatura, carimbo, 

chancela ou comprovação de recebimento; Efetua e atende ligações telefônicas e encaminhar aos ramais; Emite fax de 

acordo com a solicitação das áreas do legislativo; Efetua controle de ligações do legislativo; Recepciona, identifica e 

anuncia visitantes, entregando o crachá de identificação; - Mantém controle de visitas recebidas; Organiza e atualiza o 

fichário/agenda de telefone; Solicita reparos ou manutenção nos aparelhos telefônicos; Encaminha o público aos 

gabinetes dos Vereadores; Encaminha o público em dias de sessões camarárias; Procede à fiscalização de entrada e 

saída de pessoas; Zela pelo uso adequado dos símbolos nacional, estadual e municipal, observando as normas 

pertinentes; Expede e controla documentos e correspondências a destinatários externos; Organiza e executa os 

serviços de microfilmagem e digitalização de documentos e controle de arquivo; Executa o arquivamento geral, bem 

como a operacionalização e controle de cópias reprográficas; Executa serviços de reprografia e controlá-los por 

intermédio de requisições, coordenando e supervisionando a manutenção das máquinas reprográficas; Acompanha e 

elabora o registro de entrada e saída de documentos; Efetua arquivo e guarda dos documentos e da legislação 

publicada; Mantém, conserva e restaura documentos; Executa tarefas correlatas que forem atribuídas pelas Secretaria 

de Administração e Finanças e pela Secretaria Legislativa. 
 
1.03 – AUXILIAR OPERACIONAL 

Executa conservação, reposição de material, limpeza e desinfecção em geral nas dependências físicas e bens 

patrimoniais da Câmara Municipal. Seleciona e acondiciona o lixo comum ou contaminado, conforme orientações. 

Auxilia nos trabalhos relativos à construção civil, marcenaria, serralharia, jardinagem, pintura e eletricidade. Desenvolve 

atividades auxiliares de acordo com as áreas especificas. Procede à organização do ambiente para a realização das 

sessões, reuniões e atividades correlatas, zelando pela guarda e conservação dos móveis e equipamentos. Auxilia na 

manutenção das instalações. Executa serviços simples de lavanderia, copa e cozinha. Executa trabalhos de corte e 

costura, confeccionando e/ou consertando uniformes, cortinas e peças de mesa e banho e outros. Auxiliam na 

preparação, controle e distribuição de refeições e lanches, observando os métodos de cozimento e padrões de 

qualidade e de armazenamento dos alimentos. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 

preservação ambiental. Executa serviços de embalagem, entrega, distribuição, transporte, armazenagem, carga e 

descarga de objetos, moveis, equipamentos, plantas e materiais diversos. Zela pela manutenção, limpeza, e 

conservação do seu local de trabalho, bem como, a guarda e o controle de todo material, aparelhos e equipamentos 

sob sua responsabilidade. Informa ao responsável imediato falhas/irregularidades que prejudiquem a realização 

satisfatória da tarefa. Participa de programa de treinamento, quando convocado. Executa outras tarefas compatíveis 

com as exigências para o exercício da função 
 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

2.01 – AGENTE LEGISLATIVO 

Organizações das salas de Plenário e Auditório; Entrega e postagens de correspondências e organização das mesmas 

recebidas na Câmara Municipal; Serviços bancários, de escritório e xerografia de documentos; Compras de materiais 

de consumo necessários para Câmara Municipal que lhe forem determinadas pelo Presidente da Câmara; Atendimento 

a central telefônica; Anotação de recados e encaminhamento dos mesmos ao Presidente da Câmara, demais 

Vereadores e funcionários; Arquivo de documentos em geral; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

determinadas pelo superior imediato e os demais serviços concernentes a função. 
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2.02 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Elabora pareceres sobre assuntos de sua unidade, coletando e analisando dados, para colaborar nos trabalhos 

técnicos e administrativos. Coordena e promove a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os 

documentos, para garantir os resultados da unidade. Coordena e acompanha processo licitatório, verificando o 

cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. Participa de projetos ou planos de 

organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 

garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 

Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
2.03 – ASSISTENTE TÉCNICO DE ÁUDIO E IMAGEM 

Produz eventos internos e externos e manipula áudio e vídeo. Captura imagens, bem como realiza atividades de 

tratamento de áudio. Insere caracteres, créditos e artes nos produtos. Opera e prepara o equipamento e as instalações 

de áudio e vídeo. Executa o roteiro de programação. Edita imagens e áudio. Mantém e organiza o arquivo de áudio e 

vídeo sob sua responsabilidade. Executa qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito de 

suas atribuições. 
 

C) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ANALISTA DE SISTEMAS 

Estuda as características e planos da organização em conjunto com o corpo diretivo, para verificar as possibilidades e 

conveniências do processamento eletrônico de dados; Identifica a estrutura organizacional das diversas unidades, 

efetuando contatos com os servidores que trabalham com o sistema existente, para obter ideias do volume de dados e 

levantar o fluxograma do sistema atual; Examina os dados de entrada disponíveis, estudando as modificações 

necessárias e sua normalização, para determinar os planos e sequências de elaboração de programas; Verifica o 

desempenho do sistema proposto, realizando experiências práticas, para assegurar-se de sua eficiência e introduzir as 

modificações oportunas; Coordena as atividades de profissionais que realizam as definições e o detalhamento das 

soluções, a codificação do problema, teste de programas e eliminação de erros, para assegurar exatidão e rapidez dos 

diversos sistemas; Orienta sobre o tipo de sistema e equipamento mais adequado, dirige e coordena a instalação de 

sistema de tratamento automático de informação; Configura e instala equipamentos e softwares básicos, de apoio e 

aplicativos; Treina os operadores e usuários do sistema; Elabora conjuntamente com os programadores a 

documentação do sistema; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.02 – ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Examina toda correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às informações solicitadas, para 

elaborar respostas e posterior encaminhamento. Redige, datilografa ou digita atos administrativos rotineiros da 

unidade, como ofícios, memorandos, circulares e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar 

cumprimento à rotina administrativa. Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, 

encaminhamento, registro, distribuição de processos, correspondência interna e externa, visando atender às 

solicitações. Organiza e mantém atualizando o arquivo, classificando os documentos por ordem cronológica e/ou 

alfabética, para manter um controle sistemático dos mesmos. Examina a exatidão de documento, conferindo, efetuando 

registros, observando prazos, datas, posições financeiras e outros lançamentos, para a elaboração de relatórios para 

informar a posição financeira da organização. Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à 

elaboração do orçamento anual, computando gastos com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos 

e instalações, efetuando levantamentos, compilando dados em tabelas ou mapas demonstrativos, possibilitando 

fornecer a posição financeira, contábil e outros. Presta atendimento ao público, fornecendo informações gerais 

atinentes à sua unidade, visando esclarecer as solicitações dos mesmos. Controla a agenda dos secretários, diretores, 

chefes e assessores, estipulando ou informando horários para compromissos, reuniões e outros. Executa outras 

tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.03 – CONSULTOR JURÍDICO 

Presta assistência às unidades administrativas e à área legislativa em assuntos de natureza jurídica elaborando peças 

e/ou emitindo pareceres nos processos administrativos;  Responsabiliza-se pela correção dos registros, cadastros e 

inscrições concernentes aos imóveis utilizados pela Câmara Municipal, zelando pela sua regularidade jurídica e 

administrativa; Redige documentos jurídicos, tais como pareceres, minutas e informações sobre questões de natureza 

constitucional, administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e outras; Examina o texto de proposições 

legislativas primárias, bem como de proposições secundárias, elaborando pareceres jurídicos; Acompanha a legislação 

de interesse da Câmara Municipal no âmbito federal, estadual e municipal analisando seus termos e, quando 
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necessário, emitindo estudo ou parecer para orientação prévia das unidades envolvidas. Presta informações quando 

lhe forem solicitadas pela Presidência, Mesa Diretora e demais Vereadores, relativas ao estudo, andamento e termo 

dos processos e negócios que estão sobre sua responsabilidade. Mantém contatos com consultoria técnica 

especializada e participa de eventos específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Câmara 

Municipal; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.04 – PROCURADOR JURÍDICO 

Responde pela procuradoria da Câmara Municipal, representando esta última em juízo ou fora dele, propondo contra 

quem de direito as medidas judiciais e extrajudiciais competentes, fazendo defesa nas contrárias e seguindo umas e 

outras, até final solução e/ou decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os na defesa dos interesses da 

Câmara Municipal; Atua em ações ordinárias, trabalhistas, mandados de segurança, ações populares, ações civis 

públicas ações de controle concentrado de constitucionalidade e quaisquer outras questões de qualquer natureza 

jurídica; Participa e/ou acompanha as comissões processantes e de sindicância interna. Acompanham os processos do 

Tribunal de Contas do Estado, referentes aos procedimentos administrativos, financeiros e contábeis, bem como às 

licitações e contratos; Elabora de defesas e recursos nos processos administrativos conduzidos pela Egrégia Corte de 

Contas e assegura o atendimento das recomendações e ressalvas efetuadas pelo TCE; Atua em juízo em defesa dos 

interesses institucionais da Câmara. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 


