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Cria os cargos e vagas que menciona para
integrár o Quadro Permanente dé Servidores
do Magistério Público ~unicip_~~,_cria cargos

.. e vagas e.. a~!i!t!~t!! .y~gas _Pé!r~_.integrar o
Quadro Permanente de Servidores do
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A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, no uso de suas atribuições
. .' -, q 0'1 .

constitucionais e legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:1rr1• I -. - _"_

. .
Art. 1° São criados os cargos de provimentà efetivo para~integrar p Quadro Permanente de

• ~ I • •• ~ I!".... _M >.. ;
Servidores do Magistério Público Municipai, conforme relacionados no Anexo I, ,contep.do

•\. •••..." .' I .' .':

o número de vagas para cada cargo, venc!mento-padrão respectivo, as q)rresponde~tes
atribuições, jornada laboral e demais condiçpês de trabalho e os requisitos d~acesso. '

t r.',' ~-,:'l-~
., ._ .• "Iof. --." ••••.•.••

Parágrafo único. O desenvolvimento funcional desses servidores se dará nos termos e
condições preconizados pela Lei Complementar nO2.340, de 18 de outubro de 2011, que

"Institui o Plano de Carreira do Magistério Público.do.Município d~ Noy9..Hamburgo, e dá
. - _.~ .. -----.

outras providências." •.. ';':' .. t .1:.,
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Art. 2° São os criados cargos de provimento' efeti~à, para integrar o Quadro-PeliÍlanente
de Servidores Públicos Municipais, conforme relacionados no Anexo 11, contendo o

. -.. - '0' ---- - f
número de vagas para cada cargo, vencimento-padrão '::iespêétlvb,.as c.orrespQnçlentes
atribuições, jornada laboral e demais condições de trabalho e os requisitos de acesso.

Parágrafo único. O desenvolvimento funcional desses servidores se dará nos termos e
condições preconizados pela Lei Complementar n° 2.339, de 18 de outubro de 2011, que

"Institui o Plano de Carreira do Servidor Público do Município de Novo Hamburgo, e dá
outras providências."
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Art. 3°Os servidores admitidos segundo a presente Lei submeter-se-ão, modo cogente, ao

regime jurídico estatutário instaurado pela Lei Municipal nO333 de 19 de abril de 2000,

que "Institui o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos Municipais e dá outras
providências.", para todos os fins e efeitos legais.

Parágrafo único. Estes servidores gozarão dos direitos e sujeitar-se-ão aos deveres e

obrigações elencados pelo referido Estatuto, e farão jus às vantagens nas condições
estabelecidas pelos respectivos Planos de Carreira antes indicados.

Art. 4° Todos os servidores admitidos nos termos da presente Lei sujeitar-se-ão, de forma

obrigatória, ao regime próprio de previdência regido pela Lei Complementar na 154, de 24

de dezembro de 1992, que "Dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social aos Servidores
Públicos do Município de Novo Hamburgo".

Art. 50 Fica ampliado o número de vagas para os cargos elencados pelo Anexo IH da
presente Lei, criados pela Lei Municipal n° 2.063, de 17 de dezembro de 2009, que "Cria

os cargos e vagas que menciona para integrar o Quadro Permanente de Servidores para o
Serviço Público Municipal, e dá outras providências".

Parágrafo único. O Anexo I da Lei Municipal n° 2.063, de 17 de dezembro de 2009,
passa a viger com as alterações introduzidas no Anexo IH da presente Lei.

Art. 6° Fica ampliado o número de vagas para os cargos elencados pelo Anexo IV da
presente Lei, criados pela Lei Municipal n° 2.631, de 12 de novembro de 2013, que "Cria

os cargos e vagas que menciona para integrar o Quadro Permanente de Servidores para o
Serviço Público Municipal, e dá outras providências".

Parágrafo único. O Anexo I da Lei Municipal n° 2.631, de 12 de novembro de 2013,
passa a viger com as alterações introduzidas no Anexo IV da presente Lei.
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Art. 7° Fica ampliado o número de vagas para os cargos efetivos elencados pelo Anexo V

da presente Lei, previsto na Lei Municipal n° 2.303, de 29 de julho de 2011, que "Cria
cargo de Guarda Municipal, e dá outras providências".

Parágrafo único. O Anexo V da Lei Municipal nO2.303, de 29 de julho de 2011, passa a
viger com as alterações introduzidas no Anexo V da presente Lei.

Art. 8° Fica ampliado o número de vagas para os cargos efetivos elencados pelo Anexo

VI, previsto na Lei Municipal nO2.921, de 28 de abril de 2016, que "Cria os cargos e
vagas que menciona para integrar o Quadro Permanente de Servidores para o Serviço
Público Municipal, e dá outras providências" .

Parágrafo único. O Anexo I da Lei Municipal n° 2.921 de 28 de abril de 2016, passa a
viger com as alterações introduzidas no Anexo VI da presente Lei.

Art. 9° O art. 19 da Lei Municipal n° 2.340, de 18 de outubro de 2011, que "Institui o

Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Novo Hamburgo, e dá outras
providências, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 19 .....

V - Professor de Educação Básica! Educação Infantil! Ensino Fundamental anos iniciais

a) Nível I - formação em nível superior, em curso de Pedagogia ou Normal Superior;

b) Nível 11 - formação em nível de pós-graduação lato sensu ou mestrado em cursos na
área educacional;

c) Nível 111 - mestrado na área educacional, não utilizado para avanço no nível 11 ou
doutorado;

d) Nível IV - doutorado na área educacional, não utilizado para avanço no nível lI!.

.............. ". (NR)
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Art. 10. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações
orçamentáriaspróprias.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partirda data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, aos _ dias do
mês de do ano de 2019.

Prefeita

Registre-se e Publique-se.

Secretário Municipal deAdministração
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QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
MUNICIPAL

ATRIBUIÇÕES

GRUPO I - NÍVEL SUPERIOR

CARGO EFETIVO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EDUCAÇÃO

INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS: NÍVEL SUPERIOR - 20H
SERVIÇO: Educação
GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS: 300
VENCIMENTO PADRÃO: R$ 2.154,85

LOTAÇÃO: Órgãos encarregados da execução de atividades na área de educação.
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Ministrar o ensino e a educação da criança de O (zero) a 5 anos e 11
meses ou a alunos até o 5° ano do ensino fundamental em quaisquer atividades constantes
dos planos de estudos da unidade escolar e da Secretaria Municipal de Educação e
assessorar, dirigir, supervisionar, coordenar, orientar, planejar, avaliar as atividades

inerentes ao ensino e a educação infantil e de ensino fundamental do Município.

b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados

relativos a realidade de sua turma; organizar registros de observações doCa) aluno(a);
estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação preventiva; constatar necessidades de
aprendizagem doCa) aluno(a); propor e realizar ações integradas com outros setores para
superação de eventuais dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de
classe; cooperar com a equipe diretiva da escola; participar de estudos e realizar
planejamento e avaliação das atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-
atividade; ministrar os dias letivos e horas-aulas, estabelecidos no Calendário Escolar; ser
assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/96
Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo
exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
(...)
1- professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos
ensinos fundamental e médio;
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a) Geral: carga horária semanal de 20 horas, segundo regime de trabalho próprio e a

necessidade do serviço.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.
b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.

2. Instrução - Formação em Nível Superior de Pedagogia ou Normal Superior.
3. Habilitação legal para o exercício do Magistério.

4. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

r-------.----------,----.---,---------------------------------.-.-----

CARGO ESCOLARIDADE
MÍNIMA

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

NÚMERO DE VAGAS
VENCIMENTO PADRÃO
DE ACESSO INICIAL

R$ 2.154,8530020 horasEnsino Superior

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Professor de
Educação Básica!

Educação
InfantillEnsino

Fundamental! Ano
s Iniciais

..................... _--_ .....•.••••.....•............................. _._ _._._ .._ .._._ __ .._ _ ........•...•••...•....•......................................................................................................... ,.....................................................•........................................................ ,
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QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

ATRIBUIÇÕES

GRUPO I - NÍVEL SUPERIOR

CARGO EFETIVO DE ADVOGADO DO CREAS/SUAS - 40H

SERVIÇO: Área de Desenvolvimento Social
GRUPO: Cargo em Carreira

NÚMERO DE VAGAS: 02
.VENCIMENTO PADRÃO: R$ 5.282,11

LOTAÇÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social e órgãos encarregados da execução de
atividades na área do desenvolvimento social.
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo

execução de ações relacionadas ao programa e serviço do Sistema Único da Assistência

Social - SUAS, conforme orientações técnicas previstas pela tipificação dos serviços
socioassistenciais, construção de informações e pareceres na matéria de sua competência.

b) Descrição Analítica: Assessoria jurídica do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), bem como o fortalecimento na execução direta dos serviços sócio-assistenciais
executados no município, tendo como princípios as normativas do Sistema Único de
Assistência Social, orientação jurídica aos usuários e indivíduos e as famílias em situação

de vulnerabilidade e risco pessoal, que habitam o território de abrangência do CREAS.
Assessoria jurídica no âmbito do SUAS, respeitadas as competências e atribuições da
Procuradoria-Geral do Município, prevenir a ruptura dos vínculos com a equipe, na
perpectiva de análise conjunta da realidade e planejamento coletivo das ações, realizar
visitas, perícias técnicas, laudos, informações, pareceres, estudos sociais, participar de
palestras informativas a comunidade; fazer estudo permanente acerca do tema da
violência; manter atualizado os registros de todos os atendimentos; participar de reuniões
da equipe; assessoramento jurídico ao público da política de assistência social, nos termos
da legislação; - acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de
informações e orientações; - elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de

Acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e
particularidades de cada um; - realização de acompanhamento especializado, por meio de
atendimentos familiar, individuais e em grupo; - realização de visitas domiciliares às
famílias acompanhadas pelo CREAS, quando necessário; realização de
encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas
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setoriais e órgãos de defesa de direito; - trabalho em equipe interdisciplinar; - alimentação
de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; - participação nas

atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; -
participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe CREAS,
reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; - participação de

reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a
serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e
acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informação
e procedimentos; - fazer estudo permanente acerca do tema violação de direitos; - outras

atribuições definidas para a função de advogado, observado o disposto na NOB/SUAS

e/ou por meio de Resolução do Conselho Nacional da Assistência Social e/ou Conselho

Municipal de Assistência Social - CMAS; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de
respeito.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, segundo regime de trabalho próprio e a
necessidade do serviço.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.
b) Requisitos de acesso:
1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos .

2. Instrução - Formação em curso superior de Ciências Jurídicas e Sociais.
3. Habilitação legal para o exercício da advocacia, com a respectiva inscrição na OAB.
4. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO DE BIBLIOTECÁRIO 1- 40H
SERVIÇO: Área da educação e cultura
GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS: 01
VENCIMENTO PADRÃO: R$ 3.283,93

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e órgãos encarregados da execução de atividades
biblioteconômicas.
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Atuar nos trabalhos técnicos relativos as atividades
biblioteconômicas.

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes. 4201- B. Canudos - 93548-013 I Novo Hamburgo - RS - Fone' (51) 3594.9999

http://www.novohamburgo.rs.gov.br


.. '
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração

HAMBURGO
I ADMINISTRAÇÃO

•

b) Descrição Analítica: Atuar na elaboração e desenvolvimento de políticas na área de
livro e leitura, contribuir com o desenvolvimento do Sistema Municipal de Cultura.
Implantar e organizar bibliotecas públicas selecionando, catalogando, classificando,

registrando, identificando e atualizando o acervo bibliográfico; Planejar e executar a
aquisição de material bibliográfico, iconográfico, audiovisual, consultando catálogos de

editoras, bibliografias e leitores e sugerindo a compra, permuta e doação de documentos,
para atualizar acervo da biblioteca; Realizar os serviços de classificação, indexação e
codificação de manuscritos, livros, mapotecas, publicações oficiais e seriados,
bibliografias, referências, utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar

recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários; Organizar fichários,

catálogos e índices, utilizando fichas padronizadas ou processos mecanizados, para

possibilitar o armazenamento, a busca e recuperação de informações; Registrar a

movimentação de livros, periódicos e publicações, para controlar o serviço de permuta,
mantendo o serviço atualizado; Promover a divulgação de material bibliográfico,
iconográfico, audiovisual e atividades da biblioteca, serviços e centros de documentação

interna e externamente através dos veículos de comunicação; Compilar bibliografias
brasileiras e estrangeiras, gerais ou especializadas utilizando processos manuais ou
mecanizados para efetuar levantamento da literatura existente; Orientar o usuário,

fornecendo indicações bibliográficas, para auxiliá-los na realização de pesqUIsas e

consultas; Elaborar resumos, sinopse, sumários, índices, glossários, cabeçalhos,
vocabulários, determinando palavras chaves e analisando os termos mais relevantes, para
facilitar a indexação e controle da terminologia específica; Organizar o serviço de
intercâmbio,
filiando-se a organismos, federações, associações, centros de documentação do Brasil e do
estrangeiro e a outras bibliotecas, para tomar possível a troca de informações e ampliação
do acervo bibliográfico; Atender, registrar e controlar os empréstimos, devoluções,
reservas e outras solicitações de documentos; Pesquisar e fornecer legislação,
jurisprudência, doutrina e outros quando solicitado, para facilitar a execução de
determinados trabalhos; Supervisionar os trabalhos de encadernação e restauração de
livros e demais documentos, para assegurar a conservação do material bibliográfico, dando
orientação técnica aos executadores dessas tarefas; Organizar serviços de reprografia para
duplicação e reprodução de documentos, através de processos químicos, técnicos,
eletrostáticos e microfotográficos; Atuar com ética e responsabilidade social, respeitando
as normas e as legislações vigentes; Executar outras atividades correlatas às acima
expostas, de igual nível de complexidade.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, segundo regime de trabalho próprio e a
necessidade do serviço.
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b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de

especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.
b) Requisitos de acesso:
1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.
2. Instrução - Curso Superior completo em Biblioteconomia (bacharelado), desde que
reconhecido de conformidade com a legislação vigente e registro no Conselho

Profissional.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO DE ENGENHEIRO DE TRÁFEGO - 40H
SERVIÇO: Área de obras, mobilidade urbana e desenvolvimento urbano
GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS: 02

VENCIMENTO PADRÃO: R$ 6.077,72
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Viários, Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Habitação e órgãos encarregados da execução de mobilidade
urbana e tráfego.
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Estudar, avaliar e elaborar projetos e pareceres de engenharia de
tráfego, bem como coordenar e fiscalizar sua execução .
b) Descrição Analítica: Elaborar o planejamento viário. Programar os semáforos; Sinalizar
o trânsito. Operar no tráfego urbano. Fazer a gestão e o planejamento do transporte
urbano. Projetar a sinalização viária. Desenhar geometricamente para construção e
ampliação de vias.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, segundo regime de trabalho próprio e a
necessidade do serviço.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Gula Lopes, 4201 - B. Canudos - 93548-013 1Novo Hamburgo - RS - Fone, (51)359l;.9999

http://www.novohamburgo.rs.gov.br


.. '
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração I ADMINISTRAÇÃOHAMBURGO

b) Requisitos de acesso:
1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.
2. Instrução - Curso Superior completo em Engenharia, com especialidade em Engenharia
de Tráfego, e o registro no Conselho Profissional.

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO DE AUDIODESCRITOR PARA EVENTOS CULTURAIS - 40H
SERVIÇO: Área cultural
GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS: 01
VENCIMENTO PADRÃO: R$ 3.283,93

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura.
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Atuar no campo da acessibilidade para eventos culturais.
b) Descrição Analítica: Planejar, preparar e proporcionar a narração descritiva em áudio,

de imagens estáticas ou dinâmicas, de textos e origem de sons, despercebidos ou
incompreensíveis, especialmente, para cegos e pessoas com baixa visão, de modo
criterioso e sistemático, promovendo a acessibilidade informacional. Planejar, preparar e
proporcionar a audiodescrição simultânea de eventos culturais, incluindo apresentações de

música, teatro e dança. Atuar no apoio à acessibilidade, aos serviços e às atividades fins da
Secretaria da Cultura. Atuar com ética e responsabilidade social, respeitando as normas e

as legislações vigentes; Executar outras atividades correlatas às acima expostas, de igual
nível de complexidade.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, segundo regime de trabalho próprio e a
necessidade do serviço.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.
b) Requisitos de acesso:
1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.

2. Instrução - Ensino Superior Completo na área das Ciências Humanas ou Comunicação,

com reconhecimento em conformidade com a legislação vigente, todos os cursos com Pós-
Graduação (Lato Sensu) em Audiodescrição.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.
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CARGO EFETIVO DE TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS - 40H
SERVIÇO:Área cultural e educacional
GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS:03
VENCIMENTO PADRÃO:R$ 3.283,93
LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Atuar no campo da acessibilidade para eventos culturais. Bem
como, nas atividades envolvendo a interpretação da Língua de Sinais e da Língua
Portuguesa de maneira simultânea ou consecutiva, inerentes ao processo do ensino
aprendizagem do aluno com deficiência auditiva surdez e surdocegueira; acompanhar e
estabelecer a comunicação do aluno com deficiência auditiva, surdez e surdocegueira;
participar no processo de planejamento das atividades da escola.
b) Descrição Analítica: Planejar, preparar e proporcionar a narração descritiva em áudio,
de imagens estáticas ou dinâmicas, de textos e origem de sons, despercebidos ou
incompreensíveis, especialmente, para cegos e pessoas com baixa visão, de modo
criterioso e sistemático, promovendo a acessibilidade informacional. Planejar, preparar e
proporcionar a audiodescrição simultânea de eventos culturais, incluindo apresentações de
música, teatro e dança. Atuar no apoio à acessibilidade, aos serviços e às atividades fins da
Secretaria da Cultura. E, relativamente na área da educação, realizar atividades de
interpretação e tradução em Libras a alunos e professores; acompanhar e estabelecer a
comunicação do aluno com deficiência auditiva, surdez e surdocegueira; viabilizar a
comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdocegos, surdocegos e
ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; oferecer apoio a professores e
alunos em atividades do ambiente pedagógico, para facilitar a comunicação do aluno com
os demais colegas, professores e comunidade em geral; acompanhar e orientar a
comunicação do aluno com deficiência auditiva nos eventos e processos pedagógicos
realizados; colaborar com o professor nas atividades didático-pedagógicas de forma a
viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; realizar produções de legendagem de
vídeos em Libras para a língua portuguesa e a janela de interpretação de materiais
midiáticos utilizadas no espaço educacional. Colaborar na avaliação do desempenho do
aluno surdo ou com deficiência auditiva, em conjunto com o professor e favorecer a
integração com a comunidade escolar; atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às
atividades-fim do processo educacional nos estabelecimentos de ensino, tais como
preparação de materiais e tradução de informações oficiais a serem divulgadas pela
Secretaria de Educação; realizar a mediação da comunicação entre professores e
estudantes, fàmiliares, funcionários e demais pessoas da comunidade em todo o âmbito da
escola, além de seminários, palestras, fóruns, debates, reuniões e demais eventos de caráter
educacional. Participar de atividades promovidas pelas escolas e pela Secretaria de
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Educação do Município, incluindo planejamento e espaços de formação continuada. Atuar
com ética e responsabilidade social, respeitando as normas e as legislações vigentes;
Executar outras atividades correlatas às acima expostas, de igual nível de complexidade.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, segundo regime de trabalho próprio e a
necessidade do serviço.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.
b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.

2. Instrução - Ensino Superior Completo em Tradutor e Intérprete Libras ou Pedagogia,

com reconhecimento em conformidade com a legislação vigente, todos os cursos com Pós-
Graduação (Lato Sensu) em Libras.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO DE ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PACIENTES COM
NECESSIDADES ESPECIAIS - 20H
SERVIÇO: Área da saúde.

GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS: 01
VENCIMENTO PADRÃO: R$ 3.038,86
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e órgãos encarregados da execução de atividades da
saúde
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Atender pacientes com necessidades especiais, independente de
sexo ou idade.

b) Descrição Analítica: Atender pacientes com necessidade especial, realizar exames
clínicos com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica da saúde bucal dos
pacientes com necessidade especial, assegurar a integridade do tratamento no âmbito
atenção básica para a população adscrita; encaminhar e orientar os usuários que
apresentam problemas mais complexos, a outros níveis de especialização assegurando o
seu retomo e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento;
realizar atendimentos de primeiros cuidados e urgências e pequenas cirurgias

ambulatoriais nas Unidades de saúde. Atuar com ética e responsabilidade social,
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respeitando as normas e as legislações vigentes; Executar outras atividades correlatas às
acima expostas, de igual nível de complexidade.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: carga horária semanal de 20 horas, segundo regime de trabalho próprio e a
necessidade do serviço.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.
b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.

2. Instrução - Ensino Superior Completo em Odontologia, e registro profissional regular
no Conselho Regional de Odontologia.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO DE ARQUITETO HOSPITALAR- 40H
SERVIÇO: Área de saúde e desenvolvimento urbano
NÚMERO DE VAGAS: 01
VENCIMENTO PADRÃO: R$ 6.077,72

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Viários e
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e órgãos encarregados da execução de
saúde.
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Estudar, avaliar e elaborar projetos e pareceres de engenharia de
unidades de saúde, bem como coordenar e fiscalizar sua execução.
b) Descrição Analítica: Elaborar o planejamento e projetos de unidades de saúde. Avaliar
as necessidades de instalações especiais, mobiliário e equipamentos necessários ao
funcionamento do hospital e das demais unidades assistenciais, e ter consciência dos
diversos aspectos envolvidos na construção e manutenção dos edifícios de saúde. Elaborar,
executar e dirigir projetos de engenharia civil, relativos a edificações de unidades de
saúde, assegurando os padrões exigidos, proceder a uma avaliação geral das condições
requeridas para a obra, estudando o projeto e examinado as características do terreno
disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; elaborar o projeto
da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de
materiais, equipamentos e mão de obra necessários. Desenvolver ações de vigilância
sanitária na preservação e proteção à saúde: realizar análise, avaliação e aprovação de
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projetos básicos de arquitetura de estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de
interesse à saúde, estabelecimentos das áreas de cosméticos, saneantes, produtos para a
saúde e outros que a legislação sanitária venha a exigir; emitir pareceres técnicos após
análise e avaliação de projetos arquitetônicos; elaborar relatórios técnicos; fiscalizar in

loco a execução dos projetos previamente aprovados; executar outras tarefas compatíveis

com as exigências para o exercício da função; guardar sigilo das atividades inerentes às
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou

notícias de interesse do serviço público ou particular que possam interferir no regular
andamento do mesmo.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, segundo regime de trabalho próprio e a
necessidade do serviço .
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,

domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.
b) Requisitos de acesso:
1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.

2. Instrução - Curso Superior completo em Arquitetura, com especialidade em Arquitetura
Hospitalar, e o registro no Conselho Profissional.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

GRUPO I - NÍVEL MÉDIO

CARGO EFETIVO TÉCNICO OPERADOR DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO -
40H
SERVIÇO: Área cultural
GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS: 01
VENCIMENTO PADRÃO: R$ 2.102,51
LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e órgãos encarregados da execução de atividades
culturais.
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Realizar montagem de instalações elétricas para som e iluminação,

manusear equipamentos refletores e mesas de som e luz, posicionar fonte de luz, executar
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roteiro de montagem de equipamento e de operação e executar outras atividades que lhe
forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados a sua área de atuação..
b) Descrição Analítica: Instalar, reparar e operar equipamentos e sistemas elétricos e
eletrônicos de iluminação e de sonorização, como amplificadores, caixas de som,
equalizadores e equipamentos de mixagem, adaptando-os às exigências do evento,
espetáculo ou apresentação; operação de mesas digitais e analógicas; Afinar e adaptar os
refletores conforme esquema prévio de iluminação; Operar os controles da mesa de
iluminação, unidades fixas e móveis; Operar equipamento cenotécnico, como mesa de luz
cênica, canhões e projetores de luz, conforme a necessidade de cada evento; Operar
equipamento técnico cine-teatral e equipamentos audiovisuais elétricos, eletrônicos e
digitais, possibilitando a realização das atividades programadas; Projetar filmes e
apresentações, ajustando o som e a iluminação; Executar o roteiro de iluminação e
verificar o funcionamento dos equipamentos elétricos; Auxiliar sempre que necessário em
montagens, produções ou em outros setores da Secretaria Municipal da Cultura; Realizar
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos sob sua responsabilidade ou
acompanhando as manutenções externas; Elaborar roteiros de iluminação e de sonorização
para eventos, espetáculos e apresentações diversas; realizar a leitura de mapas de
montagens e roteiro de operação; Auxiliar os técnicos operadores de artistas e grupos;
Montar e operar a aparelhagem de sonorização para eventos, espetáculos e outros fins;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário
ao exercício de suas atividades; Executar outras atividades correlatas às acima expostas, de
igual nível de complexidade..

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, segundo regime de trabalho próprio e a
necessidade do serviço.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.
b) Requisitos de acesso:
1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.
2. Instrução - Ensino Médio Completo. Deverá possuir registro na delegacia regional do
trabalho do Ministério do Trabalho - SATED.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.
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CARGO EFETIVO OPERADOR DE MONITORAMENTO - 40H
SERVIÇO: Área segurança pública

GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS: 09
VENCIMENTO PADRÃO: R$ 2.276,40

LOTAÇÃO: Secretaria de Segurança e órgãos encarregados da execução de atividades de
segurança pública.

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Atuar em centrais de monitoramento.

b) Descrição Analítica: Atuar na operação de softwares e hardwares utilizados em central

de monitoramento de imagens, alarmes, radiofusão e telefonia. Observar com diligência as
imagens, os acionamentos de alarme e os chamados telefônicos e de radiofusão. Relatar

situações observadas que atentem contra a proteção e preservação dos direitos
fundamentais; do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Agir pro ativamente na
preservação da vida, a fim de colaborar na redução do sofrimento e na diminuição das
perdas individuais, coletivas, públicas e privadas. Informar, assim que for de seu
conhecimento, sobre o mau funcionamento de equipamentos que comprometam as
atividades de monitoramento e comunicações. Comunicar de imediato às instâncias
responsáveis pelo atendimento de situações de emergência observadas e conhecidas,
fazendo o devido registro nos sistemas de controle. Zelar pelos equipamentos que estejam

sob seu uso. Seguir normas e procedimentos estabelecidos. Manter sigilo absoluto de todas
as atividades relacionadas ao monitoramento de imagens, alarmes, comunicações e
telefonia. Realizar avaliação permanente da utilização e qualidade dos recursos e serviços

de monitoramento e comunicação, com a finalidade de garantir o bom nível de serviço,
solicitando, formalmente, readequação e manutenção, quando necessário. Analisar e
sugerir instalação de novas aplicações no ambiente operacional, objetivando manter o
padrão de desempenho dos serviços implantados. Apresentar relatórios, conforme
determinações da administração. Manter espírito de colaboração coletiva em prol da
segurança pública. Participar de treinamentos e cursos de aperfeiçoamento, sempre que
solicitado. Executar outras tarefas afins ao cargo.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados, em regime de revezamento, escala e/ou plantão.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de

especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.
b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.
2. Instrução - Ensino Médio Completo.

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL- 40H
SERVIÇO: Área da saúde
GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS: 05

VENCIMENTO PADRÃO: R$ 2.102,51

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e órgãos encarregados da execução de atividades de
saúde pública.

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Atender, organIzar e executar atividades de higiene bucal, sob
supervisão.

b) Descrição Analítica: Organizar as atividades de higiene bucal; processar filme
radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os
profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular
materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar
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dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em
saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental,

equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente
nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento,
transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações
de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe
levantamento de necessidades em saúde bucal; adotar medidas de biossegurança visando
ao controle de infecção.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados em regime de revezamento.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:
1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.
2. Instrução - Ensino Médio Completo, com curso de Auxiliar de Saúde Bucal,
reconhecido pelo MEC, e a devida inscrição no Conselho Regional de Odontologia.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO DE AGENTE SOCIAL- 40H
SERVIÇO: Área da saúde
GRUPO: Cargo em Carreira
NÚMERO DE VAGAS: 01
VENCIMENTO PADRÃO: R$ 2.276,40
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e órgãos encarregados da execução de atividades de
saúde pública.
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Trabalhar junto a usuários de álcool e outras drogas, agregando
conhecimentos básicos sobre redução de danos, usos, abuso e dependências de substâncias
psicoativas.
b) Descrição Analítica: Desempenhar atividades que visam garantir a atenção a defesa e
proteção as pessoas em situação de risco, pessoal e social, assim como, aproximar as
equipes dos valores, modos de vida e culturas em pessoas em situação de rua.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados em regime de revezamento.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de

especialização e/ou habilitação, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:
1. Idade - 18 anos completos à 70 anos incompletos.
2. Instrução - Ensino Médio Completo.

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO
ESCOLARIDADE

MÍNIMA

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

NÚMERO DE VAGAS
VENCIMENTO =-1

PADRÃO DE ACESSO
INICIAL

Arquiteto Hospitalar Ensino Superior

02 R$ 5.282,11

OI R$ 3.283,93
.__ ...._ ... ...._ ..__ .~......_- ~"--' ..""" .................•....

02 R$ 6.077,72
._ •..•.... ............ __ ...__ ............. ..•.......

01 R$ 6.077,72

01 R$ 3.283,93

03 R$ 3.283,93

40 :.~.~~

40 horas

.. 40 horas I

.....__ ._..._-_._ .._._.-

Ensino Superior

Ensino Superior

Ensino Superior 40 horas
.........................................................................................................

Ensino Superior 40 horas
._-------_._ ..

Ensino Superior 40 horas

Bibliotecário I

Engenheiro de
Tráfego

Tradutor Intérprete

de Libras

Advogado CREAS/
SUAS

Audiodescritor para
eventos culturais._ _..__ ._-_ ....•._ ..- -_ _._.-_ .._._ ..__ .

Odontólogo
especialista em
pacientes com
necessidades
especiais

Ensino Superior 20 horas OI
R$ 3.038,86

Operador de
Monitoramento Ensino Médio 40 horas 09 R$ 2.276,40

Técnico Operador
em Sonorização Ensino Médio 40 horas 03 R$ 2.102,51

Auxiliar em Saúde
Bucal

Ensino Médio 40 horas 05 R$ 2.102,51

....................•.....• .........•......•• _ ..................•.......

Agente Social Ensino Médio 40 horas OI
R$ 2.276,40
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ANEXO 111

I ADMINISTRAÇÃOHAMBURGO

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS CARGOS QUE MENCIONA A LEI
MUNICIPAL N° 2.063, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

CARGOS

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE

MÍNIMA E DEMAIS

REQUISITOS DE

ACESSO

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

NÚMERO DE
VAGAS

240

VENCIMENTO
PADRÃO DE

ACESSO INICIAL
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ANEXO IV

HAMBURGO
I ADMINISTRAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS CARGOS QUE MENCIONA A LEI

MUNICIPAL N° 2.631, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013

CARGOS ESCOLARIDADE CARGA NÚMERO DE VENCIMENTO
VAGAS PADRÃO DE

MÍNIMA E DEMAIS HORÁRIA ACESSO INICIAL

REQUISITOS DE SEMANAL

ACESSO

ASSISTENTE SOCIAL ...... ..... 43 .....

PSICÓLOGO ..... ...... 13 ......

EDUCADOR SOCIAL ..... .... 30 ......
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ANEXO V

ADMINISTRAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NO CARGO QUE MENCIONA A LEI
MUNICIPAL N° 2.303, DE 29 DE JULHO DE 2011

CARGO ESCOLARIDADE CARGA NÚMERO DE VENCIMENTO
VAGAS PADRÃO DE

MÍNIMA E DEMAIS HORÁRIA ACESSO INICIAL

REQUISITOS DE SEMANAL

ACESSO

GUARDA MUNICIPAL ...... ..... 139 .....
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ANEXO VI

I ADMINISTRAÇÃOHAMBURGO

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS CARGOS QUE MENCIONA A LEI
MUNICIPAL N° 2921, DE 28 DE ABRIL DE 2016

CARGOS ESCOLARIDADE CARGA NÚMERO DE VENCIMENTO
VAGAS PADRÃO DE

MÍNIMA E DEMAIS HORÁRIA ACESSO INICIAL

REQUISITOS DE SEMANAL

ACESSO

ENFERMEIRO ". .... 12 . ...

ODONTÓLOGO ...... . .... 15 . ....

TÉCNICO EM .... . ... 10 . ...

ENFERMAGEM
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