
LEt N" 283/2008.

Art. ío - Ficam criados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de
Vertente do Lério os seguintes cargos de provimento efetivo:

Quantidede Descrição Vencimentos
20 Professor GFD IA R$ 4'15,00

5 Agente Administrativo IA R$ 415,00
1É Auxiliar de Serviços Gerais R$ 41s,00

1 Fiscal de Obras PE.19 R$ 4í5,00
1 Fiscal de Tributos PE.19 R$ 415,00
2 Agente Administrativo PE.19 R$ 415,00
5 Auxiliar de Serviços Gerais PE-1 R$ 4'15,00
1 Agente Arrecadador PE.í R$ 4í 5,00
2 Motorista de ambulância PE-l4 R$ 415,00
1 Eletricista PE.13
J Auxiliar de enferma em

R$ 415,00
RS 415,00

10
Motorista categona C PE.13 R$ 415,00
Merendeira IA R$ 4í5,00

3 Vigilante IA R$ 415,00
PE.13 R$ 415,00

OROFESSOR HORÁ/AULA
duantidade

NiVEL SUPERIOR
Vencimentos

3

R$ 637,42

Descrição Nível Vencimentos
UZ Professor Português GFDU IA 2,84

2,8402 Professor Matemática GFDU IA
0'1 Professor Biologia 2,84
02 Professor História GFDU IA 2,84
02 Professor Geografiâ GFDU IA 2,84
02 Professor História GFDU IA 2,84

2,8402 Professor Ed. Física GFDU IA

Quantidade Descrição
Advogado

Nível
,1 NUí R$ 637,42
1 Engenheiro Civil NU1 R$ 637,42
2 Assistente Social NU1
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Cria os cargos no quadro Permanente de Pessoal e
dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICíPIO DE VERTENTE OO LÉRIO, ESTADO DE PERNAMBUCO, NO USO

de atribuiçôes que lhe conferem as constituições da república e do estado de Pernambuco, a
lei orgânica do município, faz saber quê a Câmara Municipal aprovou a êu sanciono a
presentê:
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO
Gabinete da Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉNO

Art. 20 - A investidura nos cargos depende de aprovação prévia em processo
concurso público, de provas ou de provas e tÍtulos, de acordo com a natureza e a complexidade de
suas atribuiçóes e requisitos específicos para o exercício de suas atividades.

Art. 30 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a definir a Secretaria e/ou
departamento para atuação dos profissionais, observados as necessidades existentes na
administração.

Art. 40 As atribuiçôes e exigências para investidura nos cargos criados constam no
ANEXO I desta Lei.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Vertente do Lério, Estado de Pernambuco, 15
de agosto de 2008.
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Prefeita Constituci nal

I Fisioterapeuta NU1 RS 637,42
R$ 637,421 Psicólogo NU1

1 Fonoaudiólogo NU1 R$ 637,42
1 Enfermeiro Ana Nery NU1 R$ 637,42
1 Medico Cirurgião Geral NU1 R$ 637,42
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE WRTDNTE DO LÉRIO

ANEXO I

ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCNS DE ESCOLARIDADE PARA OS CARGOS

Fonoaudiólogo

Engenheiro Civil

CARGO OESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÓES DOS
CARGOS/FUNÇÔES

RÉQUISITOS PARA O
CARGO/FUNÇÃO

Assistente Social Realizar e orientar esludos no campo dâ
assistência social, realizaÍ triâgens, acompanhar o
tralamento e rêcuperaÇão de pacientes, executar
seleção sócio-econômica para concessão de
auxílios e outras tareías aílns.

Curso Superior em Serviço
Social e registro no
CRESS.

Fisioterapeuta Planejar e orientar as atividades Ílsioterápicas d€
cada pâciente em Íunçáo de seu quadro clinico e
outras tareÍas aÍins.

Curso Superior em
Fisioterapia e registro no
CREFITO.

ldentiflcar problemas ou deÍiciências ligadas à
comunicação orâ1, através dê técnicas própÍias dê
avaliação e realizar treinamento íonético, auditivo,
de dicÇão, em postação de uoz pata possibilitar o
apeíeiçoamento e/ou reâbilitaçáo da fala e outras
tareías aílns.

Curso Superio
Fonoaudiologia ê
no Conselho
Fonoaudiologia.

em
rêgistro

de

I

Psicólogo Analisar ,atores psico sociais que intervém no
diagnóstico, tratamênto e prevençáo de
Bnfermidades mentais e de transtornos emocronais
de personalidadet paÍlicipar da equipe
multidisciplinar responsável pelo levanta-mento de
dados, ânálises, ÍormulaçÕes e execuçáo das
politicas, planos e programas de educação;
programar e executar sisl6mas de recrutamento e
seleção 6 avaliaçâo de desêmpenho; diagnosticar
necessidades e desenvolver programas de
trêinamênto ê dêsenvolvimentol executar outras
tarefas afins.

Curso SupeÍior
Psicologia e registro
CRP,

em
no

Elaborar projêlos de êngenharia, executar e dirigir
projetos de engenharia civil relativos a ediÍicaçóes,
vias públicas, sistemas dê água e esgoto e
preparar planos, métodos de trabalho, para
orienlar a construçâo, manutenção e reparo das
obras e outras tareÍas aÍlns.

Curso Superior em
Engenharia Civil e registro
no CREA.

Advogado Atuar em qualquer foro ou instância am nome do
Municipio, nos feitos onde este seja âutor, réu,
assislentB ou oponente, emilir pareceÍes e ou
tarêfas inerentes à funÇáo.

Curso Superior em Direito
e registro na OAB.

Fiscal de Íributos Fiscalizar impostos e taxas diversas, exercer
atividades decorrentes da aplicaçào dos
dispositivos conslantes na Legislação Tributária e
Código de Posturas Municipal ê executar outras
tarefas aÍlns.

Ensino Médio Completo

ProÍessor do Ensino Fundamental
Séries lniciais

Ministrar os dies letivos ê horâs-aula
estabelecidosi participar da elâboraçáo da
propostâ pedagógica do êstabeiêcimento dB
ensino, elaborar e cumprir planos de trabâlho,
zêlar pela apÍendizagem dos alunos, eslabêlêcêr
estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimenlo e outras atividades âÍins.

Séries lniciais: Ensino
Médio na modalidade
NoÍmal (Mâgistério) ou
PBdagogia com habilitação
especlíica.

í
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIOü
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Proíessor de 5r a 9" Série
Componentes Curriculâres

Portug uês
lvlatemática
Eiologia
História
Geografia
Educa o Fisica

Motorista
Categoria minima "C"

Auxiliar de EnÍermagem

À
1'l

\.,'

Ministrâr os dias letivos e horas-aula
estabelecidosi participar da elaboraçáo da
proposta pedagógica do ôstabelecimento de
ensino, elaborar e cumprir planos de lrabalho,
zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer
estratégias de recupeÍaÇão para os alunos de
menor rêndimento e outras atividades aÍins.

Superior, 6m Curso
Licenciatura Plena
habilitação especifica.

de
c0m

Ensino Médio completoAgente Administrativo Exâminâr processos, Íedigir expedientes
administrativos, operar terminais eletrônicos,
máquinas de escrever, calculadora e l,iicro
computadores, controlar estoques e bens
patrimoniais e executar outras tarefâs aÍins.
Conduzir e cons6ryar veículos automotores
destinados ao transporle d€ passageiros e cargas
€ €xecutar tareías aÍins,

Ensino Médio Incompleto e
Carteira Nacional de
Habilitação, categoria
minima '8", 'C' ou "0".

FundamentalEnsino
completo

Fiscal de Obras Exefcer fiscalização êm obras, estabelecimentos,
trânsito, realizar diligências e exscutar outras
tarefas afins.

FundamentalEnsino
incompleto

Merendeira Responsâbilizar-se pelos trabalhos de cozinha e
executar outras tarefas afins.

Auxiliar de Serviços Gerais Cuidar da limpeza. varrição e conservaçào dos
logradouros públicos. Cuidar da disposiçáo
adequada do lixo e entulhos. Cuidar e manter em
bom estado, seu material de trabalho. Exêcução
de outras atividades variadas e quase sempre,
simples, Utilizaçâo de equipamêntos e utensÍlios
simples. Afastamento de lixo e outros despejos.
Cuidar da limpeza das áreas âdministrativas e
prédios públicos, bem como da distribuição de
caÍê ou lanche, etc. Cumprir determinâçôes
emanadas de ordem superior.

FundamentalEnsino
incompleto

Coveiro Realizar atividades especializadas de execução
manutençáo e recuperação de covas, aberturas de
novas covas, enterros, bens públicos e máquinas,
utilizando Íerramenlas e mat6riais âpÍopriados, ou
outras taÍeías aÍlns quê lhe Íorem atribuidâs por
Superior hierárquico, Resguardar o bem público e
zelaÍ por sua manutenÇão.

Ensino Fundamental
incomplelo.

Executar atividades corr6spondentes â sua
respectivâ Íormaçào técnica de nível médio,
orientando a exêcução dos trâbalhos e
desenvolvendo atividades de programaçáo em sua
área de atuação. CumpriÍ detêrminâçÕes
superiores Íazendo sugestôes de melhorias em
sêu campo dê atividâde.

Ensino Médio Completo e
curso técnico na ÁÍea de
Enfermegem

Vigilante Exercer a guarda em inspeçôes diurna ou noturna
nas dependências da Prefeitura, êvitando roubos,
entrada de pessoas estranhas, incêndios ou outras
enormalidades, a Ílm de prêsêrvar a integridade
fisica e moral do estabelecimento e do patrimônio.
RegistÍar em relógio próprio,
com espaçamento de 15 (quinze) em 15 (quinze)
minutos, sua peÍmanência no local de serviço.
Cumprir todas determinaçóes emanadas do seu
superior hierárquico

FundamentalE n sino
incompleto
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PREFEITARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO
PrefeiÍ

Médico Cirurgiáo Geral

Enfermeiro

Curso superior complêto e
rêgistro CRM.

Ensino Fundamental
incompleto ê carteirâ de
Habilitação na categoria
compativel com o tipo dê
vêículo'c" ou "D'.

Ensino
Completo

Fundamental

Ensino Médio Completo

i,^ j
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Atividade de natureza sspecializada, envolvendo a
prestaçáo de âssistência médica à população em
geral.
Realizaçáo de exames clÍnicos, diagnósticos,
cirurgia e assistência em geral.
Estudos, elaboraçã0, planejamento, proposição e
implântaçâo de medidas de Saúde Pública e
medicina preventiva.
Organizar e dirigir os serviços de Enfermagem e
de suas atividades técnicas e auxiliares; planejar,
organizar a coordenação, êxecução e avaliaçáo
dos serviços de assistência dg EnÍermagem; aluar
na prêvençáo e controlê de doenças
transmissívois em geral; prsstar assistência de
enÍermagêm; participar de programas de
educação visando à melhoria de saúde da
população; paÍticipar nos programas de
treinamento e aprimoramento de pessoal de
saúde; fazer controle de qualidade do serviço nos
aspeclos inerentes à sua proÍissáo.

Curso superior em
enfermagem e Registro no
COREM.

Motorista de Ambulância Dirigir e conservar automóveis e camionetas,
utilizados no transporte de passageiros e
pacientes da área da saúde de acordo com
itinerário e instruÇões especiÍicos obs6rvândo âs
regras de tÍánsito, operando os equipamenlos
acoplados ao veiculoi
Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus,
nlvel de combustível, óleo e água:
Testar os írêios, e parte elétrica, dirigir o veiculo
observando as normas de trânsitot
Ajudar a rêmover o pâciente da maca da
ambulância para a mesa de exames
Executar outras taÍeías da mesma natureza e nível
de diÍiculdade
lnstalar e reparar circuitos elétricos; reparar
lransformadores e reparar defeitos em instalaçóes
de casa de força; instalar lâmpadas, châves de
distribuição, bobinas, automáticos, ventiladores e
outrosi substituir Íuslveis, lâmpedes fluorescentes,
interruptores, tornadas, etc.i ligar cabos eletricos,
comutadores de campainhas, suportes
fluorescentes, chaves monofásicas, bifásicas e
outÍos; executar tareÍas aÍins, quando o serviço o
exigir. Cumprir noÍmas e ordens dos superioÍes
hierárquicos

Eletricista

Agente Arrecâdador lnstruir o contribuintê sobrê o cumprimento da
legislação tributária municipal: corrigir, examinar.
selecionar e preparar os elementos necessários à
realização da flscalizaçâo eíernat Íazer o
cadastramento de contribuintes, bem como o
controle e recebimento do tributo;, veriíicar a
evasão ou fraude no pagamentô dos lributos,
lavrar autos de infração e apreensão; realizar
cálculos tributários, inclusive os relacionados à
obrigação acessória, desenvolver oulras
atividades correlalas.
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