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LEI ..MUNICIPAL N° 334/2000, de 19 de abril de 2000.

-o

Institui o Plano de Classificação de
Cargos e Funções no Serviço Público
Municipal, e dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta Lei institui o Plano de Classificação de Cargos e Funções para os ser-
vidores municipais enquadrados no Regime Jurídico Estatutário, dispondo sobre os correspondentes
quadros funcionais, provimento, remuneração, classificação e reclassificação, enquadramentos, ex-
tinção e criação de cargos e funções, e respectivas denomináções e número de vagas, e demais me-
didas pertinentes ao Serviço Público Municipal.

~ 1° Todos os cargos e funções, e correspondente remuneração, criados pela
presente Lei são regidos, na forma da legislação aplicável à espécie, pelo Regime Jurídico Estatutá-
rio, e submetidos ao Estatuto do Servidor Público.Municipal.

~ 2° São declarados excedentes, extinguindo-se na forma preconizada por
esta Lei, todos os cargos, funções e empregos existentes na data da sua promulgação no âmbito do
Serviço Público Municipal, tanto do quadro estatutário regido pelas Lei Municipal nO 28, de
04/04/53, quanto do instituído pela Lei Municipal nO87, de 17/12/80.

Art. r Na conformidade das disposições seguintes, pela presente Lei são criados
os cargos e funções a seguir elencados, que passam a constituir a estrutura orgânica funcional da
Administração Direta, consoante adiante enunciado e na forma dos correspondentes anexos, que
integram esta Lei para todos os fms e efeitos.

CAPÍTULO 11
Dos Cargos Estatutários do Quadro Permanente

Art. 3° Os cargos estatutários, que compõem o Quadro Permanente no Serviço
Público Municipal, são aqueles elencados pelos anexos I e VII, onde são discriminados segundo as
correspondentes categorias funcionais, denominação, níveis de acesso, número de vagas, remunera-
ção e padrões, tudo em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, bem assim
com os respectivos planos de carreira.

Parágrafo único. A discriminação dos cargos criados por esta Lei contém, ainda:
a) classificação do cargo e correspondente desenvolvimento funcional;
b) descrição sumária de atribuições e deveres; e
c) condições de trabalho.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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Art. 4° Os cargos temporários no Serviço Público Municipal, de natureza provisó-
ria quanto ao exercício e precária quanto ao desempenho, de livre nomeação e exoneração, são
aqueles cargos em comissão e funções de confiança elencados pelos Anexos 11e IV, onde são dis-
criminados segundo as correspondentes categorias funcionais, denominação, níveis de acesso, nú-
mero de vagas, remwleração e padrões, tudo em consonância com o Estatuto do Servidor Público
Municipal.

~1° Os cargos em comissão têm como atribuições essenciais a direção,
chefia e assessoramento de órgãos e unidades administrativas integradas à Administração Munici-
pal, competindo aos respectivos detentores dirigir e supervisionar todas as atividades administrativas
afetas a esses órgãos e unidades, segundo as diretrizes e determinações exaradas pela autoridade
superior competente, e tudo o mais inerente aos encargos e responsabilidades exaradas pelo Chefe
do Poder Executivo, podendo dar-se a respectiva nomeação com pessoas estranhas ao quadro funci-
onal, na forma da lei.

~r As funções de confiança têm como atribuições básicas de direção, che-
fia e assessoramento de unidades administrativas integradas a órgãos superiores da Administração
Municipal, competindo aos respectivos detentores executar e fiscalizar todas as atividades adminis-
trativas e serviços públicos que são cominados às unidades pelos titulares dos órgãos a que se en-
contram subordinados, segundo as diretrizes e determinações exaradas pela autoridade superior
competente, e tudo o mais inerente aos encargos e responsabilidades exarados pelo Chefe do Poder
Executivo, sendo a respectiva nomeação privativa de servidores efetivos, na forma da lei.

~ 3° Quando o provimento do cargo em comissão se der mediante nomea-
ção de servidor público, o respectivo detentor perceberá tão somente gratificação pecuniária corres-
pondente a cinqüenta por cento da remuneração fixada para o cargo em comissão, enquanto perdurar
o respectivo exercício, além da remuneração do seu cargo permanente.

~ 4° No provimento da função de confiança, o respectivo detentor percebe-
rá tão somente gratificação pecuniária correspondente a cinqüenta por cento da remuneração fixada
para a função de confiança, enquanto perdurar o respectivo exercício, além da remuneração do seu
cargo permanente.

~ 5° O servidor público poderá optar pela remuneração própria do cargo em
comissão ou da função de confiança exercida, caso em que não será devida aquela gratificação, dei-
xando o servidor de perceber a remuneração do seu cargo permanente enquanto perdurar o exercício
do cargo em comissão ou da função de confiança.

~ 6° No provimento de cargos em comissão, pelo menos um quarto dos
cargos serão preenchidos por servidores públicos.

I - o provimento de função de confiança poderá dar-se com servidores efeti-
vos cedidos ao Município por órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e de outros municípios, sem prejuízo de seus
estipêndios de origem.

Art. 5° Perceberão verba de representação, em percentuais calculados sobre o Va-
lor Referencial de Vencimento fixado para o cargo exercido, os detentores dos cargos em comissão
correspondentes aos seguintes padrões, enquanto no seu exercício:

I - Padrão CC 1 - Verba de representação de vinte por cento;
11- Padrão CC 2 - Verba de representação de vinte por cento.

Parágrafo" único. A verba de representação' fixada pelo inciso 11 deste artigo, so-
mente. será concedida aos titulares dos cargos em comissão com denominação de "Diretor" e de

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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"Assessor Jurídico", estes com atuação no âmbito da Procuradoria Geral do Município, não se es-
tendendo aos demais ocupantes de cargos do padrão CC 2.

CAPíTULO IV
Do Adicional de Dedicação Plena

Art. 6° O servidor público designado para desempenhar. atividade em regime de
dedicação plena, perceberá o adicional correspondente, conforme elencado pelo Anexo VI desta Lei,
no qual são discriminadas as atividades passíveis de serem desempenhadas em regime de dedicação
plena, segundo as correspondentes designações, denominação, número de vagas, referência e remu-
neração, tudo em consonância com o Estatuto do Servidor Público Municipal,

~ 1° A atividade em regime de dedicação plena, corresponde tanto à ativi-
dade em tempo integral, quando sujeitar o servidor público a maior número de horas semanais do
que o estabelecido por lei para seu cargo, quanto à atividade com dedicação exclusiva, quando, além
do tempo integral, assim o exijam condições especiais ao desempenho das atribuições inerentes à
própria atividade.

~r odesempenho de atividade em regime de dedicação plena tem nature-
za provisória e caráter eminentemente precário, e não gera para o servidor público qualquer direito à
incorporação do respectivo adicional, a qualquer tempo ou título, salvo naquelas hipóteses expres-
samente previstas em lei específica.

~ 3° Sobre o adicional auferido não incidirão quaisquer outros adicionais ou
gratificações, salvo naquelas hipóteses expressamente previstas em lei específica.

CAPíTULO V
Dos Cargos e Funções em Extinção

Art. 7° Todos os cargos e funções que se encontrarem providos na data daprOITIul-
gação da presente Lei, por servidores públicos admitidos sob a égide da Lei Municipal nO28, de
04/04/53, ou da Lei Municipal nO87, de 17/12/80 e suas respectivas alterações, e legislação correla-
ta, são declarados excedentes, passando a integrar quadro de cargos excedentes em extinção, os
quais tomar-se-ão automaticamente extintos quando vagarem.

Parágrafo único. São mantidas pela presente Lei todas as gratificações e adicionais
instituídos e/ou concedidos com base em legislação e atos anteriores à data de publicação da pre-
sente Lei, desde que regularmente percebidos por esses servidores, enquanto no exercício desses
cargos, empregos e funções.

Art. 8° São declarados excedentes, para todos os fms e efeitos, todos os demais
cargos e funções exercidos por servidores não detentores de efetividade no âmbito da Administração
Municipal, os quais, sem exceção, tomar-se-ão automaticamente extintos quando vagarem.

~ 1° São declarados extintos, para todos os fms e efeitos, na data da pro-
mulgação desta Lei, todas as funções gratificadas, gratificações de funções, gratificações adicionais,
diferenças de vencimentos, funções de confiança, funções de direção, assessorias especiais, e demais
acréscimos, adicionais e vantagens pecuniárias, que se encontrem sendo percebidas por servidores
nãõdetentores de efetividáde, ressalvadás aquelas hipóteses em que operou-se regular direito adqui-
rido à correspondente paga.

~r Naqueles casos em que, em face regular direito adquirido, a remunera-
ção do beneficiado encontrar-se regularmente incorporada com uma ou mais das vantagens pecuniá-
rias enunciadas.pelo.parágrafo.antecior,.essa.remuneração será convertida em vantagem pessoal, que
será automaticamente absorvida em futuros aumentos reais de vencimentos legalmente concedidos,

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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conforme as situações individualmente consideradas, observadas a legislação pertinente e as normas
constitucionais aplicáveis caso a caso.

Art. 9° São inaplicáveis a eventuais empregados celetistas remanescentes no Mu-
nicípio, a qualquer título, quaisquer faixas de remuneração instituídas pela presente Lei, submeten-
do-se os respectivos salários a tabelas que vierem a ser instituídas ou revisadas em legislação muni-
cipal própria, sendo expressamente vedada vinculação, nos termos das disposições constitucionais
aplicáveis.

Parágrafo único. São declarados extintos, para todos os frns e efeitos, na data da
promulgação desta Lei, todos os empregos arrolados pelo Anexo III, cujos ocupantes, detentores
todos de estabilidade constitucional, são enquadrados em cargos correspondentes do Quadro Perma-
nente, elencado pelo Anexo I a que se refere o artigo 3° ~upra.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 10. As retribuições remuneratórias correspondentes aos cargos de provimento
permanente, aos cargos em comissão, às funções de confiança, e respectivas gratificações e adicio-
nais, são aquelas elencadas pelo anexos IV, VI e VII, sendo o respectivo valor pecuniário obtido
através da multiplicação do coeficiente respectivamente fixado para cada qual, pelo Valor Referen-
cial de Vencimento vigente, o qual representa o menor vencimento padrão de cargo ou função no
Serviço Público Municipal, na forma da lei.

~ 1° Para esse fim, o Valor Referencial de Vencimento é pela presente Lei
fixado em montante pecuniário igual a R$ 338,38 (trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centa- '
vos), o qual somente poderá ser alterado ou revisado através de lei específica.

~ 2° Referidos anexos IV, VI e VII representam, na data da promulgação
desta Lei, as tabelas de vencimentos, gratificações e adicionais destinados à retribuição pecuniária
daqueles servidores estatutários regularmente providos ou designados em cargos e funções -criados
pela presente Lei.

~ 3° Em atendimento às normas constitucionais, os vencimentos dos servi-
dores efetivos regidos pela Lei Municipal nO28, de 04/04/53, são revisados por isonomia, passando
os respectivos vencimentos padrão a serem percebidos, consoante os padrões correspondentes, se-
gundo os coeficientes de Valor Referencial de Vencimento enunciados pelo Anexo V, sobre os quais
incidirão as respectivas vantagens pecuniárias regularmente devidas, tal sendo aplicável tanto para
aqueles servidores ativos quanto para os inativos e pensionistas regidos pela referida norma munici-
pal, observados os limites constitucionais.

~ 4° Os valores pecuniários resultantes da operação aritmética enunciada
neste artigo, serão sempre arredondados para a unidade de real subseqüente, desprezadas as frações
de centavos.

~ 5° O Valor Referencial de Vencimento acima é estabelecido com base na
respectiva jornada legal, como elencada pelo Anexo I do artigo 3° retro, sendo fixada como unidade
_remuneratória, o valor pecuniário correspondente a uma hora, como resultado da divisão do valor do
vencimento padrão mensal pela correspondente jornada mensal legal máxima, de sorte que, para
cálculo de remuneração, e de todas as demais vantagens, direitos, adicionais e desenvolvimento fun-
cional, instituídos em lei, o mesmo critério de proporcionalidade, "pro rata temporis", será igual-
mente observado, inclusive no que concerne aos períodos de exercício em um ou outro regime de
trabalho.

A.rt:ll;' Esta--Leiserá-Tegulamentadapelo Executivo dentro de cento e oitenta dias,
através de decreto executivo, no que couber e observados os limites legais de competência.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de ]9 de maio de 1998)
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Art. 12. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamenta-
rias próprias, as quais, no corrente exercício financeiro e para atender sua eficácia e aplicação, pode-
rão ser alocadas e remanejadas mediante decreto executivo, regulamentando a movimentação de
dotações e verbas orçamentárias correspondentes, inclusive seus cancelamentos.

Art. 13. A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário, especialmente a Lei Municipal n° 182/91, de 20 de dezembro de 1991, arti-
gos 6°, 7°, 8° e 11 da Lei Municipal nO71/92, de 20 de julho de 1992, leis municipais nOs108/92, de
28 de setembro de 1992, 153/92, de 24 de dezembro de 1992, artigos 4°, SO, 6° e 7° da Lei Munici-
pal nO116/93, de 24 de dezembro de 1993, artigo 3° da Lei Municipal nO10/94, de 18 de março de
1994, artigos 2°, 3°, 4° e 5° da Lei Municipal nO46/94, de 28 de junho de 1994, leis municipais nOs
98/94, de 1° de dezembro de 1994, 19/95, de 9 de maio de 1995, 43/95, de 24 de julho de 1995,
49/95, de 14 de agosto de 1995, 59/96, de 15 de julho de 1996, 99/96, de 30 de setembro de 1996,
103/96, de 17 de outubro de 1996, artigos 2°,3°,4°,5° e 6° da Lei Municipal n° 121/96, de 12 de
dezembro de 1996, artigo 3° da Lei Municipal nO09/97, de 25 de março de 1997, leis municipais nOs
11/97, de 31 de março de 1997, 15/97, de 22 de abril de 1997,20/97, de 28 de abril de 1997, 153/97,
de 1° de dezembro de 1997, 154/97, de 2 de dezembro de 1997, artigo 3° da Lei Municipal n° 52/98,
de 6 de julho de 1998, Lei Municipal nO128/98, de 16 de novembro de 1998, artigo 2° da Lei Muni-
cipal nO172/99, de 19 de março de 1999, Lei Municipal nO180/99, de 29 de março de 1999, artigo 30
da Lei Municipal n° 198/99, de 10 de maio de 1999, leis municipais nOs203/99, de 25 de maio de
1999,210/99, de 7 de junho de 1999,298/99, de 16 de dezembro de 1999, e 299/99, de 16 de de-
zembro de 1999.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 19
(dezenove) dias do mês de abril do ano de 2000.

-, ,-ri~D5S-S-ANTbS
Prefeito Municipal

.•

~J~~'
R;bBERH£t::ON

Procurador Geral do Município

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de J 9 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESlndo do Rio Gr,1I1l10 do Sul
NOVO HAMGUHGO ..- CAPITAL NACIONAL 00 CALÇADO

CARGO: AGENTE ADMINISTRAT1\'O N": 02
NíVEL: \/1- A SERViÇO: AD\f1NISTRAÇ)\O GERAL
GRUPO: Canl\) isolado N° <k VAGAS: 2S~ ..,
LOTAÇAO: Orgüos que sejam necessárias as atividades próprias ao cargo.
ATRIBUIÇÕES:

Descriç~o Sintética: Executar trabalhos que envolvam a intcl1)retação e aplicação de leis e nOnlH1S
administrativas; redigir expediente administrativo.

Descrição Analítica: Executar e revisar trabalhos datilográficos, de acordo com as nOl1nas técnicas;
reproduzir textos manuscritos, impressos ou ditados; examinar processos; redigir pareceres e infor-
mações; redigir expedientes administratiYos, tais como: memorandos, cartas oficios,
relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instrução, exposições de motivos.
projetos de leis. minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos,
alterações de tributos. avaliação de ünó\'eis e vantagens financeiras e descontos deternlinados por
lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência;
efetuar ou orientar o recebimento, conferencia. annazenamento e conservação de materiais e outros
suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens
patrimoniais; realizar trabalhos datilográficos, operar com tenninais eletrônicos e equipamentos de
microfilmagem; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de
serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e titulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° Grau Completo
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação _Geral
4. Outros - confonne instruções reguladoras do processo
seletivo e/ou a legislação municipal aplicável.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VI - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do Padrão "01"
ao "12".

c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei MunícípaJ nO 3 1/915,de J 9 de maío de 199~)



Eusou
,/ l()U(~~,
\"~
N' porHor!lj!g~N\': 03
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CARGO: AGENTE TRIBUT..\R10
NivEL: VI - A SERVIÇO: Fazenda
GRUPO: Cargo isolndo N° DE VAGAS: 20' ..•
LOTAÇ AO: Orgãos encarregados de ati\idades tributárias e arrecadação de tributos.
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética': Fa~er notificnçõcs e intimações; efetuar c('lbranças de tributos municipais; efe,
tuar sindicâncias e diligências no sentido de orientar, fiscalizar e fazer cumprir as disposições legais
aos contribuintes alcançados pela competencia tributária mtmicipal.
Descrição Analítica: Executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de requeri-
mentos de revisões, isenções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa de
inscrição; visitar contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; proceder revisões fis-
cais; proceder à cobrança de tributos rmmicipais, acréscimos. bem como das multas respectivas.
quando houver; orientar contribuintes sobre os dispositivos da legislação tributária do Município:
intimar contribuintes ou responsáveis; la''Tar autos de infração às nonnas legais; proceder quaisquer
diligências exigidas pelo serviço; prestar informações e emitir pareceres; elaborar rélatórios e bole-
tins estatísticos de produção; notificar e intimar contribuintes em atraso; realizar a cobrança, em
moeda corrente, dos tributos de competência do Município; efetuar cálculos de ônus, efetuar os
depósitos bancários correspondentes e a prestação de contas; notificar o órgão competente sobre
emissões indevidas; elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e importâncias co-
bradas; executar tarefas.
afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Ins!!Ução - 2° Grau cpmpleto
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação-específica na área contábil
4. Outros - conforme instruções reguladoras do Processo Seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VU _~
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01
ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(LcíMunícípaJno3J/98.de 19dcmajodc 1l)l)X)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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CARGO: ANALISTA DE SISTEr-.,1A DE INFORMÁ 1'1(':\
NíVEL: VIU - ~ SERViÇO: PI\'l'CSSaml'nto de Dados
GRUPO: Cargo isolado N" DE V.-\GAS: 04
LOTAÇAo: Centro de Proces.samento de Dadl's
ATRIBUiÇÕES:

Descrição Sintética: Plant:iar. desenvolver e implantar sistemas aplicativos em todas as áreas da
Administração Municipal direta.

Descrição Analítica: Analisar e definir o "Soh"are" e "Hardaware" que melhor atende as necessida-
des do usuário; participar da avaliação dos lançamentos e recursos de "Hardware" e "Software"
voltados a usuários finais na solução de problemas de apoio e decisão; treinar usuários ministrando
cursos internos sobre "Software" disponíveis e sistemas desenvolvidos; apoiar usuários no que se
refere a equipamentos, sistemas operacionais, linguagem e sistemas aplicativos; estabelecer o mo-
delo lógico e fisico da estrutura de dados do Município em conjunto com a área de Desenvolvi-
mento de Sistemas, definindo entidades e a tributos de banco de dados; definir padrões para nomen-
clatura de dados e procedimentos relativos às modificações das estruturas de dados; acompanhar o
desempenho do "Software" gerenciador do banco de dados: a manutenção do dicionário de dados e
definir sistemas de segurança de operação visando a preservação das inforn1ações; planejar e exe-
cutar o levantamento de informações junto aos usuários, objetivando a implantação de sistemas;
desenvolver sistemas de maior complexidade, a partir de análise de infonnações coletadas, estudan-
do o fluxo dos trabalhos, propondo a adoção ou alteração de rotinas, estimando necessidade de re-
cursos, sugerindo cronogramas de atendimento e elaborando proposta de serviços em conjunto com
o superior; implantar e manter sistemas, observando eficiência, racionalidade e segurança, realizan-
do testes e simulações, analisando e solucionando problemas técnicos; elaborar e/ou atualizar manu-
ais de utilização e operação dos sistemas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária s~mana1 de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em plantões em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:

a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos, podendo o ser realizado por área de
especialização, habilitação ou qualificação, em programação e análise de sistemas.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - nível superiqr completo, na área de computação
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação-qualificação com habilitação legal para o exercíciodo cargo.

4. Outros - confonne instruções reguladores do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VIII - A ,
b) Progressão - por tempo de servi ço com avanços do padrão "O 1••
ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G"

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municíp~1 n° 31/98, de 19 de maio de 199H)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESlildo do RI~)G, ;mdl"' do Sul
NOVO HAMOLJF\GO -- CAPI"lAL NACIONAL 00 Cf\LÇADO

CARGO: ARQllITETO
NíVEL: VIU - A SERViÇO: Obras
GRUPO: Camo isolado N" DE VAGAS: 12~ ...•

lOT AÇAO: Orgâos em que sejam necessárias as ati\'idades próprias do cargo.
ATRIBUIÇÓES:

Descrição Sintética: Projetar, orientar e supenisionar as construções de cdificios públicos, ohras
urbanísticas e de caráter at1ístico:

Descrição Analítica: Projetar, dirigir e fiscalizar obras arquitetônicas; elaborar projetos de escolas.
hospitais e edificios públicos e de urbanização; realizar pericias e fazer arbitramentos: participar da
elaboração de projetos do Plano Diretor; elaborar projetos de conjuntos residenciais e praças
públicas; fazer orçamentos e cálculos sobre projetos de construções em geral; planejar ou orientar a
construção e reparo de monumentos públicos; projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo
e a construçào de obras de arquitetura paisagística; examinar projetos e proceder à vistoria de cons-
truções; expedir notificações e autos de infração referentes a irregularidades por infringência a nor-
mas e posturas municipais, constatadas na sua área de atuação: responsabilizar-se por equipes auxi-
liares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,' inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços externo, à noite, sábados,domingos e feriados.
RECRUTA~,'fENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior, com habilitação legal para o exercício do cargo.
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- arquitetura, urbanismo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VIII - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O1" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n" 31/98, de 19 de maio de /998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E~ttldo di.1 I~ioGr;Hldo do Sul
NOVO HAI\ H3LJ fi(1O - - CAF'I rAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO N0: 06
NiVEL:NiVEL V -C SERViÇO: AD\llNISTRATIVO
GRUPO: C'arc\) isolado Nl' DE VAGAS: 90
LOTAC'\O:Orgãos em qut.' sejam necessárias as atividades próprias ao cargo.
ATRIBUIÇÕES:

Dcscriçài.1 Sinh~lica: Exc('utar trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a legislação per-
tinente aos scniços municipais.

Dcscrição Analitica: Redigir e datilografar e.xpcdientes administrativos, tais como: memorandos.
oficios. informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cál-
culos relativos às áreas tributária, patrimoniaL financeira, de pessoal e out111S;elaborar e manter atu-
alizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais
através de temlinais eletrônicos; operar com máquinas calculadora, leitora de microfilmes, registra-
dora e de contabilidade; am:iliar na escrituração de linos contábeis; elaborar documentos referentes
a assentamentos funcionais: proceder à classificação, separação e distribuição de expediente; obter
infomlaçõe.s e fomecê-Ias aos interessados; au.xiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação
de rotinas; proceder à conferência dos sen,iços executados na área de sua competência; executartarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O cargo poderá exigir atendimento ao público.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau incompleto

3. Outros - confonne instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL V - C
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O I"
ao "12".
c) Promoçào - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"D(le Sangue. Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198. de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E~l.ldo do Ri,,; Grnndc do Sul
NOVO HAMI3UfiGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL N" : 07
NiVEL: VIlI-B SERVI('O: SAÚDE E A(' .•\O SOCIAL
GRUPO: Cargo isolado N" DE VAGAS:J: I
lOTA(' ÀO: Em órgãos onde sejam necessárias as atividades prôprias do cargo.
A TRIBUIÇOES:

Descrição Sintética: Planejar e executar pro~'Tamns ou atividades no campo do serviço social; sele-
cionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência.
Desctição Analítica: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar

programas de trabalho referentes ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e
executar trabalhos nos casos de reHbilitação profissional: encaminhar clientes a dispensários e hos-
pitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; planejar e
promover inquéritos sobre a situaçào social de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos
apresentados para estudo, prestando orientaçào com \';stas à solução adequada do problema; estudar

os antecedentes da família; orientar a seleção sócio-econômica para a concessão de bolsas de estudo
e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhi-
ce, à infância abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamento sócio-econômico com vistas a planeja-
mento habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supef\'isi-
onar e manter registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, centros de cuidados
diurnos de oportunidades e sociais; prestar as.sessoranlento; participar no desenvolvimento de pes-
quisas médico-sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família;

.responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo;
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-

gos e feriados; sujeito a plantões, trabalho externo ,e contato com o público.
RECRUT A!\1ENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos. completos a 70 anos incompletos
2. Instrução -nível superior, com habilitação legal para o exercício da função
3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.

DESENVOL \TIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VIII - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O I"
ao "12".

c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

I
I
I
I
t

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n" 3 I/9H, de J 9 de mai" de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E~~lt\dodo Rio Gmndo do Sul
NOVO HAr\lLlURGO -. CAPIT..:\l. NACIONAL. 00 CALÇADO

CARGO: AUXILIAR DE E~FERMAGEM N" : 08
NíVEL: NivEL IV - A SERViÇO: SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
GRUPO:C'argo isolado N" DE VAGA.S: 30
LOTAÇ Ao:Em órgãos t~ncaITCgadosda execução dl~atividades ligadas à saúde c assistcncia.
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Auxiliar no serviço de cnfcnnagcm e atendimento dc pacientes.
Descrição Analítica: Fazt'r curativos, aplicar injeções e outros medicamentos. de acordo coma ori~

entação recebida; verificar sinais vitais e registrar no prontuãrio~ proceder à coleta e transfusões de
sangue, efetuando os devidos registros; pesar e medir pacientes; efetuar a coleta de material para
exames de laboratório: auxiliar os pacientes em sUa higiene pessoal; movimentação e deambulação:
registrar as ocorrências relativas a doentes; preparar e esterilizar o material e instrumental, ambien-
tes e equipamentos, obedecendo a prescrições; requisitar material de enfennagem; zelar pelo bem-
estar e segurança dos doentes: zelar pela conservação dos instnunentos utilizados; ajudar a trans-
portar doentes; auxiliar nos Socorros de emergência~ desenvolver atividade de apoio nas salas de
consulta e tratamentos a pacientes; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercíciodo cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados; uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecido pelo Município,
atendimento ao público, sujeito a plantões.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 Grau completo

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/oulegislação municipal aplicá-vel.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL IV - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O 1"
ao "12".

c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3//98. de 19 de maio de /998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E~t;ldo do Rio Gmllc10 do Sul
NOVO HAMGUHGO c-_ CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO
NíVEL: IV - A SERViÇO: Saúde l~:\I,'£io Social
GRUPO: Cnrgo isolado N" DE \'AGA.S: 12
LOTAÇÃO: Em órguos encarrcgados da execução de atividades ligadas à saúde c assistência.
ATRlBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Desenvolvcr atividades auxiliares em laboratório de análises clínicas; coletar
material para testes.

Descrição Analítica: Efetuar coleta de sangue e outros materiais, preparando-os para exame; prepa-
rar meios de cultura, soluções e reativos; efetuar classificação, testes e provas dos gTIlPOSsangüí-
neos; redetenninar os grupos sangüíneos com hemácias conhecidas; auxiliar na realização de deter-
minações químicas, como: úreia, glicose,colesterol e outros; realizar exames hematimétricos. tais
como: contagem de glóbulos vel111elhos,brancos. hematócitos, hemoglobina e outros; fazer exame
físico em urinálise; preparar plasmas sangüíneos; realizar provas de compatibilidade sangüínea dos
exames laboratoriais das sangrias efetuadas; realizar enchimento, embalagem e rotulação de vidros,
como proveta e pipeta; fazer assepsia de agulhas e vidraria; limpar instrumentos e aparelhos; res-
ponsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipan1ento utilizado; registrar resultados em
papeletes e li"Tos de registro; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos
e feriados sujeito a plantões, bem como ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual
fornecidos pelo Município.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisi tos:.
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 grau completo

3. Outros - Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - IV - A
b) Progressão - por tempo de serviço com àvanços do padrão "01" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avançoda Classe "A" a "G".

o

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VJDA"
(Lei Munícípal n° 31/98, de 19 de maio de 1999)
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NIVEL: IV - B SERVIÇO: Trnnsporh ..'
GRUPO: Cargo isolado N" DE VAGAS: 25
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Viação
ATRIBUiÇÕES:

Dcs~rição Sintética: Auxiliar e executar servi",os dc chapcação, pintura, limpeza. instnlação c repa-
ros de veículos, máquinas e equipamentos.
Descrição Analítica: Executar, refonnar e retocar serviços de chapeação epintura de veículos, má-
quinas e equipamentos, conservar carrocerias de veículos; fazer cortes de chassis e chapas; t~lzer
lixamentos em geral; executar serviços de soldagem a oxigênio e elétricas; confeccionar e preparar
peças: proceder a ajustagem de portas e capotas. assim como consertar e/ou recondicionar fechadu-
ras, máquinas de levantar \.idros e porta-malas; cuidar dos instrumentos e limpeza dos locais de
trabalho; limpeza de peças; emassamento; prestar socorro mecânico a viaturas, lubrificar máquinas e
motores, e outros serviços cOITelatos.
Exemplos de atribuições: lavador, lubrificador, borracheiro e bombeiro.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em plantões ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 grau incompleto

3. Conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação municipal aplicável.
DESENV'OLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL IV - B .. ';

b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O1" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estnd() do Rio Gmndo do Sul
NOVO HAMIJURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doc Sangue, Doc Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lci M uoicipaJ o" 31/98. de J 9 de rnaío dc 19<)1{)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Est"do do Rio Grnndo do Sul
NOVO HAM13URGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: AUXILIAR DE TESOURARIA - N": 1I
NíVEL: NíVEL VI - A SERVIÇO: AD\ll(\lSTRATIVO
GRUPO: Cargo isolndoN° DE \'AGAS: 03
LOTAÇ ÀO: Sccrctarin da Fazenda
ATRlBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Auxiliar no recebimento. conferência e guarda de valores; efetuar pagamenh)s;
efetuar conciliações bancárias; auxiliar nos demais serviços da Tesouraria.
Descrição Analítica: Receber e efetuar pagamentos, docwl1entando
as operações efetuadas; receber e guardar valores em custódia; receber e depositar numerários em
bancos; controlar saldos dos serviços de arrecadação; preparar comprovantes relativos às operações
da Tesouraria; efetuar recolhimentos indevidos: auxiliar nos serviços da Tesouraria: substituir o Te-
soureiro, em seu impedimento; executar tarefus afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em plantões ou em regime de so.bre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° Grau completo
3. Outros - confol1Ile instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - Nível VI - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão fiOl" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue. Doe 6rgi'ios, SALVE UMA VIDA"
(Le; Municipal nU 31/91-:, de /9 de maio de 19n)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estt'ldo do Rio Gmndo do Sul
NOVO HAMOURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

o

CARGO: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO N": 12
NÍVEL: IV - B SERVIÇO: OBRAS
GRUPO~Car~o isoladü N" DE VAGAS: 05
LOTAÇAO: Orgilos em que s(;:iamneccssári~ls as atividades próprias
ao cargo.
ATRlBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Executar trabalhos auxiliares de levantamento topográfico e locação de ali-
nhamentos.

Descrição Analítica: Operar aparelhos topogràficos de trânsito e nivelamento; executar medições de
obras e calcular cadernetas de nivelamento. serviços auxiliares de desenho de plantas e perfis, exe-
cutar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em plantões ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 grau completo

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso -Nível IV - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grflndo do Sul
NOVO HAMIJURGO - CAJ:lIl"AL NACIONAL Dü CALÇADO

CARGO: BIBLIOTECÁRIO
NIVEL: VIII. B SERVIÇO:Edul'a\~l\., l' Cultura
GRUPO: Cargo isolado N "DE VAGAS: OI
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação, Cultura c Desporto
ATRIBUIÇÕES:

Dt'scriçào Sintética: Planejar e executar ati\idadcs técnicas de biblioteconomia:
Descrição Analítica: Organizar e dirigir bibliotecas; executar serviços de classificação e cataloga-
ção de material bibliográfico e documentos em geral; utilizar os recursos de processamento de da-
dos nos sistemas de biblioteca. centros de documentação e serviços de infonnações; realizar estudos,
pesquisas, relatÓrios, pareceres, reswnos. índiCes e bibliografias sobre assuntos compreendidos no
seu campo profissional; atender aos sef\;ços de referência e tomar medidas necessárias ao seu aper-
feiçoamento; orientar os usuários na escolha. de livros, periódicos e demais documentos, bem como
na utilização de catálogos e índices: considerar sugestões dos usuários e recomendar a aquisição de
livros e periódicos: registrar e apresentar dados estatísticos relativos à movimentação em geral; ori-
entar a preparação do material destinado à encadernação; orientar o sef\iço de limpeza e conserva-
ção dos livros e documentos; estabelecer sen;ços de intercâmbio para atualização do acervo biblio-
gráfico; extrair e distribuir cópias de matéria de interesse das repartições; responsabilizar-se por
equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior.

3. Especialização, avaliação e/ou habilitação, habilitação legal para o exercício do cargo.
4. Outros - confornle instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - B
b) Progressão - por tempo de serviço com aV&.jçOSdo padrão "01" ao "12".
c) Promoção • por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grnndo do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: BiÓLOGO N": 14
NíVEL: VIII - B SERVIÇO: Administrativo/Técnico
GRUPO: Cargo isolado N" DE VAGAS: 02
lOTAÇÃO: Em órgãos onde sejam necessúrios as atividades próprias do cargo.
ATRIBUiÇÕES:

Descrição Sintétil~: realizar trabalhos científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas
áreas das Ciências Biológicas:

Descrição Analítica: estudar e pesquisar os nleios de controle, biológico das pragas e doenças que
afetam os vegetais; estudar, sistematicamente. as pragas dos vegetais das praças, parques e jardim
visando sua identificação; verificar as condições das espécies vegetais das praças, parques e jardins;
propor e OI;entar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do meio ambi-
ente; pesquisar a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento
das espécies vegetais existentes na arborizaçào pública da cidade, classificando-as cientificamente;
pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repovoamentos e reflorestamentos; planejar,
orientar e executar recolhimento de dados e amostras de material para estudo; realizar estudos e ex-
periências em laboratórios com espécimes biológicos; realizar perícias e emitir laudos técnicos; res-
ponsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; exe-
cutar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, sujeitos a trabalho externo e atendimento ao público.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos: .
I. Idade ..':"de 18 anos completos a.7p ano~.incompletos
2. Instrução - superior, com habilitação legal para o exerCÍcio do cargo;
3. Outras - conforme instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIn - B
b) Progressão -por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3l/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do nlo GrMldo do Sul
NOVO HAMI1UnGO ----CAPITAL NACK'NAL DO CALÇADO

CARGO: CONTADOR N": 15
NíVEL: V111 - A SERVIÇO: Administrativo
GRUPO~Curgo isolado N" DE VAGAS: 01
LOTAÇAO: Sl'crctarin de Plnllcjamt'.Hto e/ou Fazenda
ATRIBUiÇÕES:

Descrição Sintéticn: Ati\"idl1dc de gnmde complexidade, envolvendo a supervisão: org~U1izaçào e
execução de sef\;ços de contabilidade em geral; pericias judiciais ou extrajudiciais. revisão de ba-
lanços e de contas em geral. verifica\-.ão de haveres, revisão pemlanente ou periódica de escritas,
quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabilida-de.

Descrição Analítica: Avaliação de aCCf\'OSpatrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para
quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal; avaliação dos fundos de comércio; apuração do
valor patrimonial de participações, quotas ou ações; reavaliações e medição dos efeitos das varia-
ções do poder aquisitivo da moeda sobre o patlimônio e o resultado periódico de quaisquer entida-
des; apuração de haveres e avaliações e direitos e obrigações, do acervo patlimonial de quaisquer
entidades, em vista de liquidação, fusào, cisão, expropriação no interesse público, transfornlação ou
incorporação dessas entidades; concepção dos planos de determinação das taxas de apreciação e
exaustão dos bens materiais e dos de amortização dos valores imateriais, inclusive de valores deferi-
dos; implantação e aplicação dos planos de depreciação; amortização e diferimento, bem como de
correções monetárias e reavaliações; regulações judiciais ou extrajudiciais, de avarias grossas ou
comuns; escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos patrimônios e às varia-
ções patrimonial das entidades, por quaisquer métodos, técnicas ou processos; classificação dos
fatos para registros contábeis, por qualquer processo, inclusive computação eletrônica, e respectiva
validação dos registros e demonstrações; abertura e encerramento de escrituração em todas as moda-
lidades específicas; conhecimento por denominações que informam sobre o ramo de atividades; con-
trole de formalização, ~arda, manutenção ou destruição de livros e outros meios de registros contá-
beis; bem como dos documentos relativos à vida patlimonial; elaboração de balancetes e de de-
monstrações do movimento por contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; levan-
tamento de balanços de quaisquer tipos ou natureza e para finalidade, como balanços patrimoniais,
balanços de resultados, balanços de resultados acumulados, balanços e aplicações de recursos, ba-
lanços de fundos, balanços de capital, e outros; tradução em moeda nacional, das demonstrações

".contábeis originalmente em moeda estrangeira e vice-versa; integração de balanços inclusive, con-
solidações; apuração, cálculo e registro de custos, em qualquer sistema ou concepção; custeio por
absorção ou global, total ou parcial; custeio direto, marginal ou variável; custeio por centro de res-
ponsabilidade com valores reais, normalizados ou padronizados, históricos ou projetados, com re-
gistros em partidas dobradas ou simples, fichas, mapas, planilhas, folhas simples ou formulários
contínuos, com processamento manual, mecânico, computadorizado ou outro qualquer, para todas
as finalidades, desde a avaliação de estoques até a tomada de decisão sobre a forma mais mecânica
sobre como, onde, quando e o que produzir e vender; análise de custos e despesas, em qualquer

modalidade, em relação a quaisquer funções com a produção, administração, distribuição; trans-
porte, e outras, bem como a análise com vistas à racionalização das operações e do uso de equipa-
mentos e materiais, e ainda a otimização do resultado diante do grau de ocupação ou do volume de
operações; controle, variação e estudos da gestão econômica, financeira e patrimonial dos órgãos da
Municipalidade; análise de custos com vistas ao estabelecimento dos preços de venda de mercado-

rias, produtos ou serviços, bem como tarifas nos serviços públicos, e a comprovação dos aumentos
de custos nos preços de venda, diante de órgãos governamentais; análise de comportamento das re-
ceitas; avaliação do desemp.enho das entidades e exame das causas de isolvência ou incapacidade de
geração de resultados; estudo sobre a destinação do resultado e cálculo do lucro por ação ou outra
unidade de capital investido; determinação de capacidade econômico-financeira das entidades, in-
clusive nos conflitos trabalhistas e de tarifa; elaboração de orçamentos de qualquer tipo, tais como
econômicos, financeiros, patrimoniais e de investimentos; programação orçamentária e financeira, e
acompanhamento da execução de orçamento da execução de orçamentos-programa, tanto na parte
fisica quanto na monetária; análíse das variações orçamentárias; conciliações de contas; organização
dos processos de prestação de contas das entidades e órgãos da administração pública federal, esta-
dual, municipal, das autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grnndo do Sul
NOVO HAMBUF~GO-- CAPITAL NACIONAL 00 CALÇADO

direito púhlico.a serem julgadas pelos tribunais. Conselhos dl' Contas ou órgàos similares. rcvisôcs
de balan,'OS. c,-'ntas Ollquaisquer dcmonstnh;ôcs ou registros contábeis; auditolia intCI1111c operaci-
onal, auditotia cxternn independente: perícias eont:\beis. judiciais; fiscalização tributáIin que requei-
ra exame ou interpretação de peças contábeis quanto à concepção, planejamento e estrutura materi-
al, bem como o estabelecimento de tluxogrnma de processamento, cronograma, modelos de fOllnu-
látios e simila.re.s; planificação de contas, com a desctiç-ão das suas funções e do f1mcionamento dos
serviços contábeis; organização e operação dos sistemas de controle intemo; organização e opera-
ção dos sistemas de controle patrimonial, inclusive quanto à existeneia e localização física dos bens;
organização e operação dos sistemas de controle de materiais, matérias-primas, mercadorias e pro-
dutos semifabric<ldos e prontos, bem como dos serviços em andamento; assistência aos conselhos
fiscais das entidades; participação em bancas de exame e em comissões julgadoras de concursos,
onde sejam afetidos conhecimentos relati\'osà Contabilidade: estabelecimento dos ptincípios e
normas técnicas de Contabilidade; declaração de Impostos de Renda dos órgãos da Municipalidade,
realizar auditorias internas, execução de outras tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-gos e feriados,
RECRUT AMEN"TO:

a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos, podendo ser efetuado por áreas de
especialização, habilitação ou qualificação.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior

3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação com habilitação legal parao'exercíciodo cargo.

4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso -1\ivEL VIII - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O1" ao" I2".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgiios, SALVE UMA VJDA"
(Lei Municipal ntl 31/98, de /9 de maio de J 998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grando do Sul
NOVO HAMOUI1GO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: COZINHEIRO N°: 16
NíVEL: \I - C SERViÇO: Admini:-trativo
GRUPO: Cargo isolado N" DE VAGAS: la
LOTAÇÃO: Refeitórios Munkipais
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Supervisionar e otientar o pré-preparo dos gêneros alimentícios; responsabili-
zar-se pela preparação e cozimento dos alimentos.
Descrição Analítica: Consultar o cardápio do dia, verificando se os gêneros alimentícios necessários
a sua confecção estão devidamente separados; orientar os auxiliares sobre o pré-preparo de carne e
vegetais; supervisionar o andamento das preparações do cardápio e executar as que julgar de melhor
alvitre; auxiliar a distribuição das preparações; encaminhar ao almoxarifado a solicitação de gêne-
ros extras; infonnar a existência de sobras ou ocorrências inesperadas, relacionadas com a confec-
ção do cardápio diário; fiscalizar a limpeza e conservação da instalações, equipamentos e utensílios
utilizados pelo setor de produção; fiscalizar o pessoal de seu setor específico e os obrigar a cumprir
as etapas do serviço, no horário previsto; solicitar ao nutricionista pro,idências para o preparo ou
substituições dos equipamentos e utensílios quando necessários; executar outras tarefas inerentes àfunção.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados; sujeito a plantões, bem como ao uso de uniforme fornecido pelo Município.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 grau impompleto

3. Outras - conforme' instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-veL
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL II - C
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doc Sanguc, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lci Municipal na 31/98. de 19 de maio dc 199X)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Eslildo do Rio Grando do Sul
NOVO HAMI3UHGO __o CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DESENHISTA
NÍVEL: IV. B SERVI(O: Obras
GRUPO: Cargo isolado N " DE VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Secretaria de Obr.:lSe Viação
ATRIBUIÇÓES:

Desclição Sintética: Fazer desenhos técnicos e de gráficos em geral.
Descrição Analítica: Desenhar plantas, cortes, fachadas e detalhes de prédios; fazer desenhos técni.

cos e artísticos; elaborar gráficos e desenhos em perspectiva; passar os croquis para a escala; execu.
tal' desenhos arquitetônicos e projetos de obras; fazer desenhos hidro-cartográficos; executar cálcu-
los de coordenadas geográficas de desenhar letreiros; desenhar gráficos de topografia urbana e grá-
ficos em geral; fazer desenhos didáticos em geral; fazer desenhos para clichês, cartazes de propa-
ganda; executar plantas em face de cadernetas de campos hidrográticos; desenhar projetos de ajardi-
nan1ento; proceder à reconstituição de plantas; elaborar plantas de alinhamento, traçado de mas,
cortes, curvas de níveis; executar ampliação e redução de plantas; colaborar, eventualmente, na con-
fecção de maquetes; arquivar plantas; guardar e conservar o material do setor de trabalho; executaroutras tarefas correlatas.
CONDIÇÓES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução. 10 Grau completo
3. Outros,. conforyne instruções reguladoras do processo
seletivo e/ou legislação municipal aplicável.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso • NÍVEL IV - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".
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"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lcí MunícípaJ ntl 31/98. de 19 de maío de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Eslndo do riio Grando do Sul
NOVO HAMnUI1GO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIGITADOR N": 18
NíVEL: V. l3 SERViÇO: Proccssnmentodc Dados
GRUPO: Cnruo isolado N ,\DE VAGAS: 10
lOT AÇÀO: Centro de Processamento de Dados
ATRIBUiÇÕES:

Dcscliçào Sintética: Digitar e conferir documentos encaminhados ao Centro de Processamento deDados.

Descrição Analítica: Digitar e verificar documentos de entrada e/ou saída e construções contidas
nos "lay Outs" e programas desei1Volvidos; receber e prestar infom1ações; datilografar material int:.....
rente ao setor; organizar e manter atualizados os arquivos; conferir e elaborar dados estatísticos~
prestar assessoramento na área administrativa; comparecer a cursos, reuniões, seminários e encon-
tros; executar outras atividades cOITelatas
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e fetiados ou em plantões dou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau incompleto

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel. .
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL V - B
b) Progressão - por tempo de serviço som avanços do padrão "O1" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio GI(lndo do Sul
NOVO HAM!3Uf1GO-- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ECONOMISTA N": 19
NíVEL: VIII - A SERViÇO: Admini~traçilo Geral
GRUPO: Cargo isolado N l' DE VAGAS: OI
lOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento e/ou Fazenda
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Realizar planejamentos:' estudos, análise e previsões de natureza econômica cfinanceira.

Descrição Analítica: Coligir, analisar e interpretar dados destinados a fundamentar a planificação de
detenninados setores da economia municipal: fazer estudos gerais sobre as finanças públicas; emitir
pareceres fundamentais sobre a criação, alternção ou suspensão de tnbutos; participar da elaboração
da proposta orçan1entária; acompanhar e execução do orçamento; prestar assessoramento em seto-
res econômicos; re.alizar estudos de caráter econômico sobre abastecimento e preços, transporte
coletivo e sistema financeiro, orçamentário e fiscal; efetuar pesquisas para racionalizar a produção
agricola, pecuária ou industrial; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução
das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regula-mento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em plantões e/ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - curso superior completo em economia
3. Especialização, qualificação c/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercíciodo cargo.

4~Outros - confonne instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O1ti a" 12ti.
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estndo elo Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: EDUCADOR OCUPACIONAL N": 20
NíVEL; VIII - E SERVIÇO; Ação c Assist.cncin Social/Educa<;lío
GRUPO: Cargo isolndo N" DE VAGAS: 53

LOTAÇÃO: Em órgãos rt.-sponsáveis por atividades vinculadas fi área da Ação c Assistência SociaLATRIBUIÇÕES:

D<.'scriçàoSintética: Désempcnhar atividádcs em instituições municipais responsáveis pela ocupaçàl'
de crianças e adolescentes. em atividades voltadas para a iniciação profissionaL orientação, recreaç£io
e atividades complementares ao ensino regular.

Descrição Analítica: Atender crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 e 18 anos incompletos.
nas áreas de assistencia social, educação. iniciação profissional. saúde, recreação, afetivo e sociaL
proporcionando a clientela o desenvolvimento de suas aptidões e capacidades produtivas, assim
como desenvolver as relações inter-comunitárias, familiares e sociais, visando luna fonnação integral
em todas as áreas do relacionamento humano; participar de reuniões de estudos e aperfeiçoamento e
outros eventos ligados a educação em geral; prestar o atendimento de crianças e adolescentes nas
suas necessidades com alimentação, hábitos e atitudes (inteITelacionamento), aprendizagem e reforço
escolar, atividades desporti\-as e recreativas, atividades artísticas, de higiene e saúde, e encaminha-
mento para a iniciação profissional; proporcionar atividades compatíveis com o centro de interesse e
faixa etária das mesmas; atender crianças e adolescentes que se encontrem em situações de risco,
marginalizadas ou em vias de marginalização, em consonância com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente; interar-se da realidade familiar da clientela e sua problemática, individualmente considera-
da, através de visitas e levantamentos técnicos, visando subsídios para o melhor atendimento das
necessidades dessa clientela; cumprir as normas internas das unidades de atendimento, assim como
as diretrizes emanadas dos órgãos encarregados, de sorte a assumir responsavelmente as atribuições
inerentes a profissão; desenvolver programas de atividades de acordo com a orientação emanada do
órgão responsável e demais orientações e determinações das equipes técnicas responsáveis; empregar
todos os recursos pessoais e existentes nas unidades de atendimento, objetivando o crescimento e a
qualificação educacional da criança e do adolescente; elaborar planos de ensino adequados a realida-
de sócio-econômica e a faixa etária da clientela, possível de serem aplicados segundo os recursos
técnicos e financeiros disponíveis; dar relevância, mediante conduta pessoal, para as regras de com-
portamento, moral, social, éticas, profissional, e familiares, participar de reuniões com pais e respon-
sáveis, relacionadas com as respectivas crianças e/ou adolescente; apresentar, segundo as normas e
solicitações dos órgãos responsáveis, a documentação, levantamentos e demais relatórios pertinentes
as atividades realizadas e/ou planejadas; dedicar tempo integral as crianças e adolescente, confornle
as disponivilidades e a programação dos órgãos responsáveis, visando racionalização no atendimento
e redução de riscos para com a clientela; controlar a freqüência da clientela nas instituições e/ou em
escolas; executar tarefas afins ou correlatas, bem assim cumprir as determinações superiores.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados; sujeito à plantões.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau completo na área de magistério e/ou 2° grau completo mais curso de atuali-
zação com no mínimo 40 horas/aula.
3. Outros - Conforme instruções de processo seletivo e/ou legislação municipal aplicável.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VII - E
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O1" a" I2".

~ . ento d CI "A" a "G"c) Promoçao - por mereclm. , com avanço a asse. .

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA'"
(Lei Municipal n" 31/98, de 19 de maio de )998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grando do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
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CARGO: ENFERMEIRO N" : 21
NíVEL: VIU - B . SERViÇO: Saúde e A\~AoSodal
GRUPO~ Cargo isolado N° DE VAGAS: 06
lOTAÇAO: Em órgãos encarregados de atividades ligadas à saúde.
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Executar ou supervisionar trabalhos técnicos de cnfcnnagem nos estabek-ci-
mentos de assistência médico-hospitalar do MW1icípio.
Descrição Analítica: Prestar serviços em hospitais, tmidades sanitárias, ambulatátios e seções de
enfennagem; prestar assistência a pacientes hospitalizados; fazer curativos; aplicar vacinas e inje-
ções; ministrar remédios; responder pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes;
velar pelo bem-estar fisico e psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização do material nas
áreas de enfermagem; prestar socorros de urgência; orientar o isolamento de pacientes; supenisio-
nar os serviços de higienização de pacientes; providenciar no abastecimento de material de enfernla-
gem e médico; supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; fisca-
lizar a limpeza das unidades onde estiverem lotados; participar de programas de educação sanitária;
participar do ensino em escolas de enfermagem ou curso para auxiliares de enfermagem; apresentar
relatórios referentes a atividade sob sua supervisão; responsabilizar-se por equipes auxiliares neces-
sárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados; sujeito à plantões, bem como ao uso de uniforme fornecido pelo Município e aten-
dimento ao públi~o,
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior
3. Habilitação legal para o exercício da profissão de enfermeiro.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIIi - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01"
a "12".

c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe" A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lcí Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grando do Sul
NOVO HAMBURGO --. CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: E~GENHEIRO
NíVEL: SERVIÇO: Obras
GRUPO: Car~o isolado N " DE VAGAS: 20
lOTAÇÃO: Orgãos em que sejam necessárias as atividades próprias ao cargo.
ATRIBUiÇÕES:

Descrição Sintética: Planejar, supervisionar e executar trabalhos técnicos na área de engenharia, em
suas várias habilitações. nos serviços públicos municipais.
Descrição Analítica: Projetar, supervisionar, fiscalizar e executar projetos e trabalhos, na construçàü
e conservação de estradas e vias públicas. e de iluminação pública, captação, abastecimento de
água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; estudar projetos, fiscalizar e dirigir trabalhos
relativos à construção, ampliação e conservação de próprios municipais, sua máquinas e equipa-
mentos; estudar, projetar. dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânicas, eletromecâni-
cas, de usinas e respectivas redes de distribuição; efetuar cálculos de estmtura de concreto annado,
aço e madeira; exercer atribuições relativas à engenharia de trânsito e técnicas de materiais; estudar:
planejar, supervisionar e executar atividades técnicas de materiais; estudar; planejar, supervisionar e
executar atividades técnicas relativas ao cultivo, preservação, expansão e aproveitamento racional
das reservas florestais e biológicas; aos cultivos e pastos; utilizando métodos e técnicas para melhor
aproveitamento do solo; trabalhos práticos relacionados com a pesquisa e experimentação no campo
da fitotecnia; trabalhos nos campos da Botânica, da ftopatologia, entolologia e microbiologia agri-
cola; orientar e coordenar trabalhos de adubagem, irrigação, drenagem e construção de barragens,
planejar, supervisionare executar projetos de ajardinagem e conservação de áreas verdes, trans-
plante, poda, corte e derrubada de árvores em áreas públicas; promover a melhoria de áreas verdes e
recursos naturais renováveis; prestar assessoramento em sua área de atribuições; expedir notifica-
ções e autos de infração referentes às irregularidades por infringência a normas e posturas munici-
pais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do
cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em plantões e/ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior

3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exerCÍcio
do cargo de engenheiro, em suas várias habilitações/áreas.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O1" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n" 31/98, de /9 de maio de )91)8)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grando do Sul
NOVO HAMBUHGO ->- CAPI1AL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇAo
NÍVEL: I À 11 SERVIÇO: Educnçào e Cultum
GRUPO: Cargo isolado N "DE VAGAS: 20
lOTAÇÃO: Secretaria de Educação, Cultura e Dcspotto
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Planejar, assessorar e coordenar ~l implantação dos serviços educacionais, na
Rede Municipal de Ensino: pmticipar do planejamento global de Ensino: elaborar, implementar e
avaliar projt'tos de caráter têcnico-pedagógico, de orientação, supervisão e inspeção escolar.
Descrição Analítica: Planejar e coordenar a implantação do Serviço de Orientação Educacional:
orientar a ação dos docentes e representantes de tunnas em assuntos pertinentes à área de Orienta-
ção Educacional, com metas à melhoria do processo de desenvolvimento do cuniculo; ativar o pro-
cesso de integração escola-comunidade; participar do planejamento global das Escolas; coordenar o
planejamento do ensino e planejamento de cuniculo; assessorar aos outros serviços técnicos da Es-
cola: elaborar. implementar e avaliar projetos de caráter técnico-pedagógico; propor sistemática
pedagógica de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura do Município;
planejar e dinamizar a instrumentalização dos professores quanto ao trabalho docente; fornecer sub-
sídios aos professores com a finalidade de garantir a eficiência imediatamente do corpo docente;
estabelecer estratégias de ação na perspectiva de concretizar os princípios pedagógicos preconizados
pela Secretaria de Educação e Cultura do Município: avaliar o desempenho da Escola, de forn1a a
caracterizar suas reais possibilidades e necessidades. seus níveis de desempenho no processo de
desenvolvimento do cuniculo e oportunizar a tomada de decisões, a nível de escola ou outros níveis
do Sistema Municipal de Educação; participar do processo de planejan1ento curricular; colaborar no
traçado das diretrizes cientificas e enfocadoras do processo de controle e unidade de avaliação que
levem à construção da filosofia e da política educacional do município.
CO:r-..TIIÇÕESDE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 22, 36 ou 44 horas, segundo regime de trabalho próprio e a
necessidade de serviço.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior; na área magistério
3. Especialização, qualificação c/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercício
do cargo com Licenciatura Plena em Orientação Educacional, Supervisão e/ou inspeção
Escolar. .

4. Outros - confoffi1e instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL I
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O I" ao" 11 ".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "F".
d) Transposição - por habilitação, com desenvolvimento do Nível I ao 11.

c

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VJJ)A"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do I~io Granc1edo Sul
NOVO HAM8URGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: FARMACEL1TICO-BIOQuíMICO
NíVEL: VIII - A SERViÇO: Snúdc C Açilo Social
GRUPO: Cargo isolado N "DE VAGAS: I O
LOrAÇÃO: Em órgãos municipais ligados i\ área de saúd(~ 1,;' assistência social.
A TRIBUIÇÔES:

Descrição Sintética: Ati\idadc de nível superior. de grande complexidade, envolvendo fi execuçào
de trabalhos relacionados com Farmácia.
Descrição Analítica: Realizar exames de análise clinicas. para au.xílio de diagnóstico em pacientes
da rede pública de serviços de saúde; orientar e participar no treinamento de auxílios neccssál;os as
atividades básicas de laboratório, como coleta de material. preparnção dos exames, lavagem e este-
rilização de materiais, etc ...: participar na elaboração de fluxograma das atividades gerais de labo-
ratório; participar na elaboração e manutenção de sistema de controle de qualidade nos diversos
setores de laboratório; realizar relatório das atividades, quando solicitado; participar de reuniões de
avaliação e planejamento com outros setores afins do Sistema Único de Saúde; implantar e manter
as técnicas nonnalizadas na rotina laboratorial; executar outras tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DETRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de seniços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, em regime de plantões ou de sobre-aviso, bem assim o uso de uniforme fornecido
pelo Município.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o eXércíciodo cargo ..

4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e10u legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Aio Grando do Sul
NOVO HAMBUHGO -, CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: FISIOTERAPEUTA N" :27
NíVEL: VIII - 13 SERViÇO: Saúde c A\'.:\\) Social
GRUPO: Ca~o isolndo N <, DE VAGAS: 02.' "LOTAÇAO: Orgãos encan"cgnd()s de saúde e Hs.."istênciasocial.
ATRIBUiÇÕES:

Descrição Sintéticn: Prestar assistência fisiote.rnpic.:1em nível de prevenção, tratamento e R'Cupera-
ção de seqüelas em ambulatórios, hospitais ou órg~los afins.
Descrição Analítica: Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia no tratamento de entor-
ses, fraturas em vias de recuperação, paralisias. perturbações circulatôrias e enfennidades nervosas
por meios fisicos, geralmente de acordo com as prescrições médicas; planejar e orientar asativida-
des fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; supervisionar e avaliar ativida-
des do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-()s na execução das tarefas para possibilitar a rea-
lização correta de exercícios fisicos e a manipulação de aparelhos simples; fazer avaliações fisiote-
rápicas com \'istas à determinação da capacidade funcional; participar de atividades de caráter pro-
fissional, educativa ou recreativa organizadas sob controle médico e que tenham por objeth-o a rea-
daptação fisica ou organizadas sob controle médico e que tenham por objetivo a readaptação fisica
ou mental dos incapacitados, reponsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins inclusive as editadas no respectivo regulamento
da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, em regime
de plantões de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo.
3. Especialização, qualificação c/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercício
do cargo.

4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOL VIME1'rTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Gr,qnde do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAl. DO CALÇADO

CARGO: GEÓLOGO
NíVEL: VIII. A SERViÇO: Obras
GRUPO: Cargo isolado N I> DE VAGi'\S: OI
LOTAÇ ÃO: Em órgilos cm que sejam neccs&irias as atividades próprias do cargo.
ATRIBUiÇÕES:
Dcscriçilo Sint~tka~ Pranejar e executar trabalhos técnicos e de pesquisas no campo da Gcologia.
Descrição Analítica: Realizar levantamentos e mapeamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos:
realizar estudos defutointerpretação; realizar estudos relativos à ciência da telTa; efetuar trabalhos
de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas c determinação de seu valor econômico; realizar
estudos de geologia econômica e pesquisas de riquezas minerais; examinar e analisar projetos de
exploração de recursos minerais; emitir parecer; efetuar perícias, arbitramentos, inspeções e vistori-
as referentes à matéria de sua competência, emitindo laudos técnicos ou tennos respectivos; respon-
sabilizar-se por equipes auxiliares necessárias •.1 execução das atividades próprias do cargo; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados; sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de pro-
teção individual fornecido pelo Município.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo.

3. Especialização, qualificação elou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercício
do cargo.

4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIME1\'fO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

n'\

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nl> 31/98. de /9 de maío de /998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grtlndo do Sul
NOVO HAMf3UHGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

(' AHGO: 11\IPRESSOR GRAFICO
NíVEL: V - C SERViÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N "DE VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Em órgãos que mantenham otkinas gráficas.
ATRrBUIÇOES:
Descrição Sintética: Realizar tarefas atinent~s a artes gráficas.
Descrição Analitica: Executar n fotolitagem de originais, fixando-os e revelando os negativos; fazer

reduções e ampliações; executar montagens fotográficas; fixar e revelar chapas; retocar e montar
tt)tolitos; organizar e manter atualizado o arquivo de fotolitos e chapas; operar com máquinas "off-
set": serigrafia, fotocopiadoras. mimeógrafos, etc.; fazer provas de impressos, dispor as linhas, en-
trelinhas e os clichês para compor as páginas; zelar pela conservação e limpeza da maquinaria e
equipamento. efetuando pequenos reparos; preparar, compor e restaurar originais para encadema-
ções em geral; preparar e fixar capas; fazer dourações, estamparias. gravações e plastificações; ope-
rar máquinas de corte rápido, manejar dispositivos de comando manual ou mecânico para obter pa-
pel nas dimensões desejadas; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de seniços à noite, aos sábados, domin-gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução _20 grau incompleto

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo c/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL V - C
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" a "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do RIo Grnndo do Sul
NOVO HAMBURGO -~ CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: JORNALISTA N": 33
NÍVEL: VIll- B SERViÇO: Administnltivo
GRUPO~ Cargo isolado N (l DE VAGAS: OI
LOTAÇAO: Gabinete doPrd'l'ito.
ATRIBUiÇÕES:

Descrição Sintética: Redigir textos para veiculação na imprensa; produzir programas de rádio e TV.
Descrição Analítica: Projetar fi imagem do govemo perante os veículos de comunicaç(lo; redigir
textos com noticias sobre Administração para os veículos de comunicação; produzir programas de
rádio e televisão sobre notícias da AdministraÇ<10 Municipal; estabelecer contatos com os veículos
de comunicação para veiculação das notícias sobre a Administração; estabelecer contato pel111a-
nente com a Administação para coleta de infom1ações sobre atividades do Serviço Público Munici-
pal; dar apoio ao Serviço de Relações Públicas e publicidade para promoção de campanhas comu-
nitárias da Administração Municipal; manter o arquivo de infonnações sobre a Administração Mu-
nicipal; distribuir notícias aos veículos de comunicação: assessorar o Executivo Mtmicipal no con-
tato com a imprensa; executar outras tarefas con'elatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e titulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo.

3, Especialização, qualificação c/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercíciodo cargo.

4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo c/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL V1U : B .
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

c

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grttndo do Sul
NOVO HAM!3U/=lGO -- CAPITAL NACIONAL 00 CALÇADO

CARGO: LABORATORISTA DE SOLOS E ASFALTO
NíVEL: VI • A SERVIÇO: Obras
GRUPO: Cargo isollldo N "DE VAGAS: OI
lOTAÇ ÀO: Usina de Asfalto
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Conduzir. orientar e executar, sob supervisão, os trabalhos rotineiros de solos e
asfalto, coletando amostras pum ensaios em geral.
Descrição Analítica: Conduzir, orientar e executar a coleta de amostras e ensaios de laboratório de
solos e asfalto; proceder estudos referentes a misturas para usina de asfalto; detenninar as defonna-
ções plásticas e elásticas dos pavimentos em uso; executar traçados e gráficos; emitir certificados;
auxiliar em pesquisas relacionadas à pavimentação; fazer esboço de plantas; eventualmente, respon-
sabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executartarefas afins.
CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestaçào de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, uso de unifonne e equipamento de proteçào individual fornecidos pelo Município.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instruçào - 2° Grau completo

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VI - A
b)Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgiios, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maíode 1998)
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N ('DE VAGAS: 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio GrHlldo do Sul
NOVO HAMBURGO __o CAPITAL NACIONAL DO CAl.ÇADO

CARGO: MECÂNICO ESPECIALIZADO N": 35
NÍVEL: 1\1 A e B SERVIÇO: Transportc.~e Equipamento
RodoYiário
GRUPO: Cnrgo isolado
lOTAÇAo: Oficinas Municipais
ATRIBUIÇÕES:

Descriçào Sintética: Realizar montagens e regulagens de caixas e diferenciais e sistemas de trans-
missão e hidráulicos. Elaborar relatórios, efetuar diagnósticos e laudos técnicos em oficinas leve epesada.

Descrição Analítica: Elaborar diagnósticos e laudos técnicos de oficina leve e pesada, chapeação,
pintura e borracharia; executar serviços especializados em mecânica em geral, máquinas e motores,
sistemas elétricos e hidráulicos; regulagem e ajustagem de motores e seus componentes; montagem
e regulagem de caixas e diferenciais e sistema de transmissão: executar pedidos e levantamentos de
peças a serem recuperadas e substituídas; operar com máquinas de retificar cilindros, sede de vá1cu-
las,\.;rabrequins, rebarbas de soldas e máquinas de furar; realizar testes finais em máquinas; efetu<tr
montagem e desmontagem de máquinas e motores; proceder à ajustagem de peças de máquinas,
motores e guinchos; proceder a retificação de cilindro; operar tornos mecânicos; tornear peças me-
tálicas; abrir roscas; fazer porcas; vedadores, parafusos, pinos, buchas, eixos, válvulas e anéis ra-
nhurados; executar trabalhos baseados em croquis ou desenhos; executar serviços de fresagem me-
tálica e outros materiais; retificar virabrequins; recuperar barras de direção e pontas de eixo; super-
visionar, orientar grupos de servidores em tarefas internas da área de atuação; fazer relatórios e aná-
lise e laudos de problemas mecânicos; zelar pela limpeza dos locais de trabalho de pela conservação
dos equipamentos e realizar tarefas correlatas, exemplos de atividade; Mecânico Especializado A _
Veículos pesados; Mecânico Especializado B - Mecânico eletricista; Torneiro-mecânico, etc.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em plantões ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1.Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 grau incompleto

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL IH A e B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do Padrão "O I" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a"G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA Vf1)A"
(Lei MunicípaJ n° 3 J/98, de 19 de maio de 1')98)
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(J....ciMunicipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grtlndo do Sul
NOVO HAMBURGO _. CAPITAL NACIONAL DO CAL.ÇADO

CARGO: MEC:\NICO GERAL N" : 36
NíVEL: 111• C c D SERVIÇO: Transporte c Equipmncnto
Rodovú\rio
GRUPO: Cargo isolado
lOT AçAo: Oficinas Municipais
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas defeituosas ou desgastadas de
veículos, máquinas, motores, sistemas hidráulicos de ar comprimido e outros: fazer
vistoria em veículos automotores;

Descrição Analítica: Reparar, substituir e ajustar pelas mecânicas de máquinas, e motores movidos
à gasolina, a óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível; testar hidrômetros: alinhar glUpos
motor-bomba; efetuar a regulagem de motor; revisar; ajustar, desmontar e montar motores; reparar,
consertar e refonnar sistemas de comando de freios, de transmissão; de ar comprimido, hidráulico,
de refrigeração e outros; reparar sistemas elétricos de qualquer veículo; operar equipamentos de
soldagem; recondicionar, substituir e adaptar peças; vistoriar veículos; prestar Socorro mecânico a
veículos acidentados ou com defeito mecânico; lubrificar máquinas e motores; responsabilizar-se
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas
afins. Exemplo de atribuições: Mecànico geral "C" - Mecânico de equipamentos rodoviários e veí-
culos leves, Mecânico-ajustador; Mecânico de sistemas de transmissão e hidrálicos, etc. Mecânico
Geral "D" - Mecânico geral de equipamentos leves, Pintor, Chape-ador, Soldador, etc.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em plantões ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de,provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 grau incompleto

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL IH - C e D
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do Padrão "O 1" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe liA" a "G".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Est(ldo do Aio Grando do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: MI~DICO N": ),7
NivEL: Vfll - A SERViÇO: Saúde c A,~ilo Sodal
GRUPO: Cargo isolado ~\' DE VAGAS: 80
LOTAÇÃO: Em órgãos onde sejam nC\.'t.:'SSáriasas atividades própriasdü cargo.
A TRIBUIÇÓES:

Descrição Sintética: Prestar assistência. medico-cirúrgica e preventiva. diagnosticar e tratar das do-
enças do corpo humano, em ambulatórios. escolas, hospitais ou órgãos afins; fazer inspeção de sau-
de em servidores municipais, bem como cmldidatos a ingresso no serviço público municipal; plane-
jar e executar programas de defesa sanitâria, proteção, desenvolvimento e aprimoramento relativosà área veterinária e zootecnica.

Descrição Analítica: Dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer dia-
gnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do orga-
nismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento
especializado; praticar intervenções cirúrgicas: ministrar aulas e participar de reuniões médicas,
curso e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comlmitárias; preen~her e
,isar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento, 'transferir, pessoalmente, a
responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; atender os casos ur-
gentes de internados no hospital, nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de
socorro urgente, mesmo os provisórios, com diagnósticos provável ou incompleto dos doentes aten-
didos nas salas de primeiro socorro; supervisionar e orientar o trabalho dos estagiários e internos;
preencher as fichas dos doentes atendidos a domicílio; preencher relatórios comprobatórios de aten-
dimento; proceder o registro dos pertences dos doentes ou acidentados em estado de inconsciência
ou que venham a falecer; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabele-
cimentos públicos municipais; examinar funcionários para fins de licenças, readaptação, aposenta-
doria e reversão; examinar candidatos a alLxílios; fazer inspeção médica para fins de ingresso; fazer
visitas domiciliares para fins de concessão de licenças a funcionários; emitir laudos; fazer diagnósti-
cos e recomendar a terapêutica: prescrever regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais; in-
centivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; realizar exames, diagnósticos e aplicação
de terapêutica médica e cirurgias veterinárias; atestar o estado de sanidade de produtos de origem
animal; fazer a vacinação anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar necessi-
dades nutricionais dos animais; estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermi-
dades de animais; executar tarefas afins inclusive as editadas no respectivo regulamento da profis-são.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual, sujeito à traba-
lho externo e regime de plantão e atendimento ao público.
RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas ou de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de espe-
cialização do acordo com as necessidades de serviços.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo.

3. Especialização, qualificação e/ou habilitação - qualificação com habilitação legal para o exerCÍ-
cio do cargo de médico, em suas várias especialidades.

4. Outros - confonne instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do Padrão "01" a "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Gmndc do Sul
NOVO HAMBUf4GO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: MONITOR N": 38
NivEL: IV - B SERVIÇO: Saúdc e Aç.tlo Social
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 06
LOTAÇÃO: Albergues c intcmntos.
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Trabalho de assistência a clim1Ças. adolescentes e adultos. em instituições mu-
nicipais.

Descrição Analítica: Acompanhar a ~igiene de internos: fornecer refeições; ministrar medicamen-
tos, zelar pelos regulamentos dos dorinitórios e dependências das instalações; controle de segurança
do patrimônio; orientar a administração dos albergues; receber albergados; revisar documentação e
pertences; elaborar relatórios de atividades, fichas cadastrais, executar outras tarefas relacionadas
com a atividade, sob orientação de assistentes sociais; outras tarefas correlatas ou pertinentes à ati-,-idade.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em plantões ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10Grau completo.
3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo c/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso. - NÍVEL IV - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" a" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doc Sangue, Doe Órgiios, SALVE UMA VIDA"
(Lci Municipal n° 31/98, de J 9 de maio de 1998)
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Estacio do Rio Grnndo do Sul
NOVO HAMBURGO - C,'\PITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: I'vtOTORISTA N'\ : 39
NíVEL: 11IG e H SERVIÇO: Transporh.' l~Equipamento
Rodoviário
GRUPO: Cargo isolado N l' DE VAGAS: 150
LOTAÇÃO: Em órgãos que mantenham scniços de transporte.
ATRIBUIÇÓES:

Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral.
Descrição Analítica: Conduzer veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e car-

gas; recolher o veículo à garagem ou local d('stinado quando concluída a jomada do dia, comuni-
cando qualquer defeito porventura existente: manter os veículos em perfeitas condições de funcio-
namento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue: en-
carregar-se do transporte e entrega de cOITespondência ou de carga que lhe for confiada; promover o
abastecimento de combustíveis, água e óleo; '"erificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpa-
das, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direç.ào; providenciar a lubrificação quando indica-
da; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxi-
liar médicos e enfenneiros na assistência a p3cientes, conduzindo caixa de medicamentos, tubos de
oxigênio, macas, etc.; eventualmente, operar rádio transceptor; executar tarefas afins.

' MOTORISTA NÍVEL III-G - Veículos Pesados
MOTORISTA NÍVEL IH-H - Veículos Leves
CONDIÇÓES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, dom in-

gos e feriados ou em plantões ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo.

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL UI G e H
b) Progressão - por tempo de senriço com avanços do padrão "01" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei M unícípaJ n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio GIAndo do Sul
NOVO HAM!3UFlGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: NUTRICIONISTA N": 40
NíVEL: VIII - B SERVIÇO: Saúde.'l~A\~~IOSodal
GRUPO: Carco isolado N "DE VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Em órgão encarregados de uti\idades ligadas à alimentação c nutrição.ATRIBUiÇÕES:

Descl;ção Sintética: Planejar e executar se";Ç\" ou programas de nutrição e de alimentação emestabelecimentos do Munidpio.

Descrição AnaHtica: Planejar serviços ou prognunas de nutrição nos campos hospitalares de saúde
pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; controlar a estoca-
gem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria pro-
téica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; planejar e ministrar cursos de educa-
ção alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se por
equipes auxiliares necessãrias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo reguamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviÇOsá noite, aos sábados, domin-gos e feriados, ou em plantões.
RECRUT AMa,rro:

a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:

1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo.

3. Especialização, qualificação elou habilitação- qualificação eom habilitação legal para o exercíciodo cargo.

4. Outros - confonne instruções reguladoras do processo seletivo elou legislação municipaÍ aplicá-vel.
DESENVOL VIMENTO FlJNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - A

b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O I" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A"a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n" 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E~tado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMI3UI'1GO ,,"-CAPITAL NACIONAL 00 CALÇADO

CARGO: ODONT6LOGO N": 41
NíVEL: VIII - A SERVIÇO: Saúdt' t' A,'ào Social
GRUPO: Car~o isolado N "DE VAGAS: 35
LOTAÇÃO: Orgão encam:'gados de ati\idades ligadas à saúde e assistência.
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Diagnosticar e tratar atecções da boca, dentes e região max.ilofacial; executar
trabalhos de cirurgia buco-facial e proceder odontologia profilática em estabelecimento de ensino
e/ou saúde e hospitalar do Município.
Descrição Analítica: Executar trabalhos de cimrgia buco-maxi-facial e examinar a boca e os dentes

de alunos e pacientes em estabelecimentos do Município; fazer diagnósticos dos casos individUais,
detern1inando o respectivo tratamento; exeçutar operações de prótese em geral e de profilaxia dentá-
ria; fazer extrações de dentes; compor dentaduras; preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais,
coroas, trabalhos de pontes; tratar de condiçôes patológicas da boca e da face; fazer esquema das
condições da boca e dos dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços executados;
proceder a exames solicitados pelo órgão de biometria, difundir os preceitos de saúde pública
odontológica através de aulas, palestras, impressos, escritos; etc.; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à exeçução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive
as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, ou em plantões ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:

a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização, de acordo com a necessidade do serviço.
b) Requisitos:," ,
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo.

3. Especialização, qualificação c/ou habilitaçào- qualificação com habilitação legal para o exerCÍcio
do cargo, em suas várias especializações/especialidades.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - A ,
b) Progressão - por tempo de serv-iço com avanços do padrão "01" a "12".
c)Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".o

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Munícipal n° 3 J /98, de 19 de maio de J 998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estndo do Rio Grnndo dQ Sul
NOVO HAM8UI:."{GO - CAPITAL NACIONAL 00 CALÇADO

CARGO: OFICIAL REDATOR
NivEL: VI - A SERViÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N (l DE VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração
ATRIBUiÇÕES:

\

Descrição Sintética: EXt'Cutar tnlbalhos de datilografia c redação própria de textos e atos relativosaos serviços municipais.

Descrição Analítica: Redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorandos,
oficios, infonnações, relatórios. decretos. leis. portarias, ordens de serviços, editais, avisos, e de-
mais atos relativos ao serviços municipais. secretariar reuniões, lavTar atas, efetuar registros e con-
troles de atos, auxiliar com fichários e cadastros, manter-se atualizado em redação e datilografia, e
outras tarefas correlatas ou pertinentes.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau completo.

3. Outras - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VI - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

("\,

o

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de /998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Eslndo do Rio Grando do Sul
NOVO HAMBUf1GO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: OPERADOR DE CALDEIRA
NivEL: 11• C SERVIÇO: Obras
GRUPO: Cargo isolndo
LOTAÇÃO: Usina dt":Asfllho
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Acionar e controlar o fimcionamento de caldeiras, de natureza industrial.
Descrição Analítica: Acionar, controlar e executar todas as operações necessárias ao funcionamento,
de caldeiras ténnicas; cuidar da conservação, lubrificação, abastecimento, pressão, nível de óleo
e/ou água, temperatura, válvulas e demais elementos componentes; executar os serviços de limpeza
de máquinas e suas tubulações; efetuar reparos, dirigir e orientar trabalhos de auxiliares; executartarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados; em plantões ou regime de sobre-aviso; uso de unifom1e e equipamento de proteção
individual fomecido pelo Município.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade . de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instl1lção - alfabetizado

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - II - C
b) Progressão. por tempo de serviço com avanços do padrão "01" a "12".
c) Promoção.'por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

n

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei MunicípaJ n° 3 J/98, de J9 de maio de J998)

•. _' •••••~ -.0, ••• ,...,_...... '."''''y ••.•_,._. •..., ._•."""._.•...-...._ .._. .'



N": 44CARGO: OPERADOR DE COMPUTAç..\O
NíVEL: VII • E SERViÇO: Administrutiv()
GRUPO: Cargo isolado 'N t' DE VAGAS: 06
lOTAÇÃO: Centro de Processamento de Dados.
ATRIBUIÇÕES:
Desclição Sintética: Operar equipamentos de processamento de dados.
Descrição Analítica: Efetuar o acompanhamento c motorização dos sistemas através de controle ou
de mcsa de controlc de tenninais "on-Iinc", visando o processamento dos serviços dentro dos pa-
drões de qualidade e prazos estabelecidos; verificar o correto processamento de um sistema em suas
diversas fases, solucionando irregularidades ocorridas durante a operação; acompanhar através do
"console" as fases dos programas em andamento, verificando o perfeito funcionamento dos sistemas
em processamento~ executar outras tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Gcral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos c fcriados ou em plantões ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau completo, com especialização na área
3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo c/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VII - E
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio G'f\ndo do Sul
NOVO HAMBUF~GO-- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

PU/ "Doc Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal Oh 31/98. de J9 dc maio de 1998)
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N I' DE VAGAS: 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estael0 do Rio Grando do Sul
NOVO HAM8URGO - CAPITAL NACIONAL 00 CALÇADO

CARGO: OPERADOR DE EQUIPAMENTO AGRiCOLA
NivEL: 111- G SERVIÇO: Transporte c Equipumentos
Rodoviário
GRUPO: Cargo isolado
LOTAÇÃO: Secretaria de Agriwltura
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Operar todas as máquinas agrícolas e respectivos implementos da Prefeitura
Municipal de Novo Hamburgo.
Descrição Analítica: Operar máquinas agrícolas, lavrar e discar ten'as, obedecendo as curvas de

níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; res-
ponsabilizar-se pela máquina agrícola que lhe é confiada para o trabalho diário; participar das ativi-
dades e cursos ministrados aos operadores de máquinas agrícolas: cumprir as ordens de serviço ine-
rentes aos operadores de máquinas agrícolas; executar outras taretàs correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-

gos e feriados, ou de plantões, uso de uniforme e equipamento de proteção individual fornecido
pelo Município, sujeito à trabalho desabrigado,
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 grau incompleto

3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL lU - G
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VfDA"
(Lei Munieípal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grnndo do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIARIO
NíVEL: III E c F SERViÇO: Transporh.' to' Equipamento
Rodovifu;o
GRUPO: Cargo isolado N <' DE VAGAS: 25
lOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividadt's
próprias do cargo.
ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Operar máquinas rodm';árias e seus equipamentos.
Descrição Analítica: Operar veículos motorizados especiais, tais como guinchos, guindastes, retro-
escavadeiras, patral, tratores de esteira e rodas, cano platafonna máquinas rodoviárias e outras;
executar terraplenagem, nivelamento de ruas e estradas, abrir valetas e cortar taludes; proceder esca-
vações, transporte de terra, compactação, aterro e desaterro e trabalhos semelhantes, cuidar da lim-
peza e conservação dos equipamentos zelando pelo seu bom funcionamento, executar tarefas afins.
Operador de Equipamento rodoviário III - E - Operador de mais de 3 equipamentos
Operador de Equipamento Rodoviário III - F - Operador de até 3 equipamentos.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de scn.;ços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, ou de plantões, uso de uniforme e equipam~nto de proteção individual fornecido
pelo Município, sujeito a trabalho desabrigado.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 grau incompleto
3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo c/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL UI E e F
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de J 9 de maio de 1998)
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PREFEIT'URA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado d<' I1lt) G';\l1cio cio Sul
NOVO HAtdl3UHClü- CAPIV\L NACIONAL DO I.',I\LÇADL)

CARGO: OPERÁRIO GERAL
NíVEL: I "A", "B" c "C" SERViÇO: Obras
GRUPO: Cargo isolado N " DE VAGAS: 350
LOTAÇAo: Em órgãos onde sejam necessárias as ati vidades próprias
do cargo.
ATRIBUiÇÕES:
Descrição Sintética: Executar atividades em construção, pavimentação, limpeza pública, cemitérios
municipais, ajardinamento, pintura e sinalização, saneamento, operar equipamentos.
Descrição Analitica: Preparar o material fi ser aplicado em pavimentação asfáltica, aplicar argamas-
sa no leito de via pública; repor e consertar pavimentação já existente, de concreto. cimento ou as-
falto; proceder a pintura pré\.ia do leito de vias públicas; fazer os trabalhos necessários ao assenta-
mento de paralelepípedos, pedra irregular, alvenaria poliédrica, lajes, mosaicos, etc: conhecimento
de alinhamento e nivelamento; noções de construção de caixas de inspeção e bocas de lobo; coloca-
ções de canos p81'aesgoto pluvial e c1oacal; executar serviços de sepultamento, abertura de covas.
ter conhecimento de profundidade, controlando a documentação inerente à função; efetuar transla-
dações, ter conhecimento de prazos para a abertura de covas; operar roçadeiras à gasolina, efetuar
serviços de roçada; preparar a terra e sementeiras, adubando-a convenientemente; fazer e conseliar
canteiros; plantar, transplantar e cuidar de vegetais e plantas decorativas; plantar, cortar e conservar
gramados; fazer enxertos, molhar plantas, aplicar fungicidas e inseticidas; trabalhar com máquinas
de escarificar e cortar grama; trabalhar com podão, gad811hoe outros instrumentos agrícolas; emas-
sal' e preparar superficies para pintura; remover pinturas antigas, ter conhecimento de mistura quí-
mica de materiais de pintura; remover pinturas antigas, ter conhecimento de mistura química de
materiais de pintura; efetuar pinturas em paredes, estruturas metálicas, e madeiras em geral, fazendo
tratan1ento anticorrosivo; pintar a pincelou pistola a ar comprimido; conservar e limpar os utensí-
lios utilizados; executar pintura de trânsito; ajudar no serviço de locação de pequenas obras, alicer-
ces, levantar paredes de alvenaria, manejar instrumentos de nivelamento e prumo; fazer e reparar
pisos de cimento; fazer orificios em pedras, blocos de cimento e outros materiais; fazer preparação
de argamassa; ajudar no reboCo de paredes, concretar formas de concreto, auxiliar no aSsentamento
de marcos e colocação de azulejos e ladrilhos; armar andaimes; ajudar na montagem de esquadrias,
preparar e assentar assoalhos e madeiramento para tetos e telhados; colocar fechaduras; executaroutras tarefas correlatas.
Exemplos de Atribuições:

Operário Geral - Nível I - "Ali - eletricista de semáforos; pintor; imprimador de asfalto; jardineiro;
operador de roçadeira; agente de portaria; operador de máquina de corte em pavimentação.
Operário Geral - Nível 1- "B" - caIceteiro; cordoeiro; colocador de canos; balizador; recolhedor de
lixo; coveiro; auxiliar de usina; auxiliar de caldeira.
Operário Geral - Nível I - "C" - auxiliar de obras; auxiliar de pedreiro; auxiliar de cordoeiro; auxili-
ar de calceteiro; auxiliar de carpinteiro, auxiliar de pintor, auxiliar de jardineiro/viveirista; aixiliarde eletricista.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados em regime de plantão ou sobre-aviso, uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - Geral
3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-veC
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL "I"
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe liA" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
EsLlÔO do RII.' G'.\IH.!U dI.) Sul
NOVO HAMl3UIK;U - CAPI L-\!. NACIONAL DO CALÇAlX)

CARGO: OPERÁRIO ESPECIALIZADO
NivEL: 1\ - tiA". "H" E "CtI SERVIÇO: Obras
GRUPO: Cargo isolado N " DE VAGAS: 120
LOTAÇÃO: Em órgãos onde sejam ncccssltrills próprias do cargo.
ATRIBUIÇÕES:

Descrição SintétiCa: Supervisionar. coordenar e orientar trahalhos rotineiros de construção e obras;
executar sel'\'iços atinentes aos sistemas de iluminação pública e de redcs c1étticas. instalação c re-
paros de circuitos elétricos e de solda; construir c reparar estruturas e objetos de madeira, fOljar e
soldar aço, ferro e outros metais; montar, ajustar, instalar e reparar encanamentos. tubulações e ou-
tros condutos. assim como seus acessórios hidráulicos: confeccionar e restaurar móveis e objetos de
madeira e assemelhados; executar serviços de alvenaria. concretos e outros mateliais para construção
e reconstrução de obras e edificios públicos; executar serviços de pintura em interior e exteriores;
pintar veículos e outras ati\.idades afins.

Descrição Analítica: Fazer locação e medição de obras. interpretar plantar de construção em geral;
controlar a dosagem de argamassa e concreto; verificar as fonuas de concretagem; trabalhar com
instrumentos de nivelamento e prumo; construir e reparar alicerces: paredes, muros e similares, tra-
balhar com cimento, argamassa, cal e outros materiais de construção; armar fonuas para a fabrica-
ção de tubos de concreto; assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; instalar,
inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e externa; luminárias e demais equipamentos de
iluminação pública, cabos de transmissão; proceder à conservação de aparelhos eletro-eletrônicos,
realizando consertos necessários; desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos,
dínamos, alternadores, motores de partida, etc.; reparar buzinas, interruptores, relés, reguladores de
tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar e conservar redes de iluminação dos pró-
prios municipais e de sinalização; preparar e assentar assoalhos e madeiramento de paredes, forros,
tetos e telhados; fazer e montar esquadrias, janelas e portas; fazer reparos em diferentes tipos de
objetos de madeira; construir e montar andaimes e palanques; forjar, moldar, curvar, caldear e tem-
perar várias espécies de ferro, aço e outros metais; reparar e construir peças e acessórios para trato-
res, arados e outros equipamentos do Município; consertar peças quebradas e fazer novas, confecci-
onar moldas para veículos; consertar caldeiras, fazer instalações; assentar manilhas, instalar condu-
tores de água e esgoto; colocar registros, torneiras, sifões, picas, caixas sanitárias e manilhas de
esgoto; efetuar consertos em equipamentos sanitários em geral; preparar tintas e vernizes em geral;

. combinar tintas de diferentes cores; preparar superfícies para pintura, remover e retocar pinturas;
pintar, laquear e esmaltar objetos de madeira, metal, paredes, etc.; pintar paredes, estruturas de me-
tal; madeira ou alvenarias, postos de sinalização, meios-fios, faixas ide rolamento, veículos, lixar e
fazer tratamento anti-corrosivo; executar moldes a mão livre e aplicá-los em letreiros, emblemas,
dísticos, placas, etc; responsabilizar-se pelos materiais e equipamentos colocados ao seu serviço;
organizar pedidos de suprimento de materiais, operar com máquinas necessárias ao exercício de sua
atividade; zelar pelo equipamento, responsabilizando-se pela sua limpeza, conservação e funciona-
mento, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias docargo, executar tarefas afins.
Exemplos de Atividades/Funções:

Operário Especializado - Nível I-"A" - Técnico em sinalização de trânsito; eletricista.
Operário Especializado - Nível I - "B" - Pintor-letrista.
Operário Especializado - Nível I - "C" - Pintor de trânsito, pintor, carpinteiro, pedreiro, ferreiro,

encanador hidráulico, rastilheiro, operador de máquina de corte de pavimentação, auxiliar de labo-
ratório de solos e asfalto.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-

gos e feriados, em regime de plantão ou sobre-aviso; uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município, sujeito a trabalho desabrigado.
RECRUTAMENTO:

a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização, qualificação ou habilitação, de acordo com a necessidade de serviço.
b) Requisitos:

"Doc Sangue, Doc Órgãos, SALVE UMA VJDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio dt~ 1998)
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I. Idade - tk 18 anos t"ompktos a 70 anos incomp1ctt)s
2. Instrução - alfabetizado

3. Outros - contonllC instrw,x'\es regullldorns do processo seletivo e/ou Icgislaçiio municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
n) Acesso - NíVEL II
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O I" fi" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" fi "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E:,l;lcio do I~I\.)G',lIldll lk, Sui
NOVO HAMDUI1GO _.. C,,\PIIA.L NACION,\L DO CALÇA Dl)

o

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei MunidpaJ n'O3//98, de 19 de maio de 1<.198)
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PREFEITUHA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESI,ldo d\.) Hi\' l;I,IIl\.in do Sul
NOVO l-lM\\t,lIHC;O CAPI1AL NACIONAL DO \.' .\[ \'t\Lh-'

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO
N1VEL: VIII - A SERViÇO: Administr..tti\\.,
GRUPO: Cargo isolado N " DE VAGAS: 04
LOTAÇAo: Procuradoria Gemi do Município
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Prestar assistência jurídica ao Pret('ito e titulares das repartições municipais;
representar o Município judicial e extrajudicialmente: prestar assessoramento em questões que en-
volvam matéria de natureza jurídica, emitindo infonnaçôes, pareceres e pronunciamentos.
Descrição Analítica: Atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, nos feitos em
que ele seja autor. réu, assistente ou oponente: efetuar a cobrança judicial da divida ativa; emitir
pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos: respt.:mder consultas sobre interpretações de tex-
tos legais de interesse do Município; prestar assistencia aos órgãos em assuntos de natureza jurídi-
ca; examinar anteprojetos de leis e outros atos nonnati\'OS; estudar e minutar contratos, tennos de
compromisso e responsabilidade, convênios, escrituras e outros atos; elaborar infonnações em Man-
dados de Segurança; emitir informações, pareceres e pronunciamentos no âmbito administrativo
sobre questões de cunho jurídico; proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e
na doutrina com vistas à instrução e qualquer expediente administrativo que verse sobre matél;a
jurídica; estudar e minutar contratos e outros documentos que envolvam conhecimento e interpreta-
ção jurídica; atuar na prevenção de situações que potencialmente impliquem futuras demandas con-
tra o Município; prestar infomlações para subsidiar a defesa dos interesses do Município; em juízo
ou fora dele; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessários à execução das atividades próprí-
as do cargo; executar tarefas afins.
CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feríados ou em plantões.
RECRUTAMENTO:

a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização, habilitação ou qualificação, de acordo com a necessidade de serviço ..
b) Requisitos:
. 1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo

3. Especialização, qualificação e/ou habilitação-qualificação com habilitação legal para o exercíciodo cargo.

4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(LcíMunícípalnQ31/98.de J9dcmaíndc 1(98)
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NíVEL: "I" ao "V" SERViÇO: Educa\':I~) c Cultura
GRl!PO:,Car!;-o cm çnrreim N I' DE VAGAS: 1020
LOTAÇ AO: Orgilos cncam.:gados da execuçào de atividades na área de educaçào.
ATRIBLJlÇÕES:

Dcscriçào Sintctlca: Ministrar c orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de plane"-
jamento das atividades da escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensinl.."I-
aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino,
Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos à
realidade de sua Clientela; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidades e carências
do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a Cl"l-

ordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; parti-
cipar de atividades extra-classe: coordenar área de estudo; manter registros e desenvolver relatórios:
executar tarefas correlatas na área daeducaçào; integrar atividades e órgãos complementares da es-
cola: executar tarefas afins e/ou decorrentes.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 22 horas, 36 horas ou 44
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 ou de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização, habilitação ou qualificação, de acordo com a necessidade do serviço.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau completo.
3. Habilitação - Habilitação legal para o exercício do Magistério.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL "I" a "V", conforme habilitação específica exigida.
b) Progressão. - por tempo de serviço com avanços do padrão "O I" ao" 11".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "AI! a "F".
d) Transposição - por habilitação, com desenvolvimento do Nível I ao V.

PREFEITUnA I\HJNICIPAL DE NOVO HAM£3URGO
L:~l,hh' .l,' HI(\ (~I,llhk li., SIJl
N~)VU 11,.\1'",1Ill.JI,~,O (;;\PII ,'\l NI\CIl,)Ni\I. riO ~'i\I<,~M)I..)

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3//98. de /9 de maio de /998)



PREFEITUHA MUNICIPAL DE NOVO Ht\MOURGO
E~I.Hh\ li,' nlO C'I,IIH'" dl\ Sll!
NUVU H.\1\11IUIHiU CAI'I!..\l N'\l:ll'N}\L no ~~l\IÇA[)l 'I

CARGO: PROFESSORASSISTENTE E~"lINFORrvtf\TICi\ EDUCACIONAL
NíVEL: I ao 111 SERViÇO: Edul'a\~:loe Cultura
GRUPO: Car~o em carreira N .' DE VAGAS: 21--LOTAÇAo: Secl'ctl1riadl' Educaçào. Cultura l' Dcsportl) - CEPIC
ATRIBUiÇÕES:
Dcscriç:lo Sintética: Ministrar e orientar a aprendizagem do aluno; participar tll' processo de plane-
jamento das atividades da escola; organizar as operações inert'ntes ao pnh.'esso do ensino-
aprendizagem, com ênfase à int(.1nnâtica educacional.
Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e intetvretar dados rclativos à
realidade de sua clientela; estabelecer mecanismos de a\"aliação; constatar necessidades e carências
do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a co-
ordenação pedagógica e orientaçào educacional organizar registros de observações do aluno; parti-
cipar de atividades extraclasse; coordenar área de estudo: manter registros e desen\"olver relatólios;
orientar a aprendizagem de alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-
aprendizagem, na área da inforn1ática; participar de atividades junto às escolas: contribuir para
aptimorar a qualidade de ensino; ministrar aulas de infonnática educacional à clientela da Rede j\.1u-
nicipal de Ensino; planejar. acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos, mantendo atualizado o
registro de freqüência e aproveitamento; favorecer a integração com a comunidade escolar realizan-
do jornadas de estudos e/ou cursos referentes à informática educacional; participar das demais ati-
vidades pela Secretaria de Educação e Cultura do Município; realizar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 22 horas, 36 horas e 44 horas, segundo o regime de trabalho
próprio e a necessidade do serviço.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e
feriados.
RECRUTAMENTO: o"~. )

a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização, habilitação ou qualificação, de acordo com a necessidade do serviço,
b) Requisitos:
I, Idade - de ]8 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau completo, com habilitação específica em informática educacional.
3. Habilitação - habilitação legal para o exercício do Magistério.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL I a IIJ, conforme habilitação específica exigida.
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O]" ao" I I".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "F".
d) Transposição - por habilitação, com desenvolvimento do Nível I ao 11.

"Dele Sangue, Doe Órgãos. SALVE C!v1AVIDA"
(Lei Municipal n° 3 J 19X. de I<J de maio de I<JYX)
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NÍVEL: VIlI - B SERVIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 10
LOTAÇÃO: Centro de Processamento de Dados
ATRIBUIÇÕES: .
Descrição Sintética: Desenvolver e manter programas de grande complexidade ou que exijam co-
nhecimentos especializados para o processamento de dados em computador.
Descrição Analítica: Participar da elaboração de anteprojetos de sistemas auxiliando no levanta-
mento de necessidades de programas e viabilidade de execução; participar da implantação e manu-
tenção de sistemas, executando testes, simulações, detectando falhas, efetuando e sugerindo corre-
ções, executar outras tarefas cOlTelatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, em regime de plantão ou sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos, experiência comprovada.
b) Requisitos: i
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau completo.
3. Outros - confonne instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-

vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O 1" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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NÍVEL: VIII - A SERViÇO: Saúde e Ação Social
GRUPO: Cargo isolado N ° DE VAGAS: 10
LOTAÇÃO: Em órgãos de Saúde e Assistência Social
ATRlBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Planéjar e executar atividades utilizando técnicas psicológicas, aplicadas ao

trabalho e às áreas educacional, de saúde e ação social, clínica psicológica.
Descrição Analítica: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das
condições do servidor; proceder àanálise de funções sob o ponto de vista psicológico, proceder ao
estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientação à sele-
ção e ao treinamento atitudinal no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; fazer psi-
coterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico; fazer exames de
seleção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem como para contempla-
ção com bolsas de estudos; prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares, bem
como a alcoolistas e toxicômanos; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência
mental e sensorial, ou portadoras de desajustes familiares ou escolar, encaminhando-as para escolas
ou classes especiais; formular hipóteses de trabalho, para orientar as explorações psicológicas, mé-
dicas e educacionais; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psi-
copegadógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e elaborar pareceres;
prestar atendimento psicológico a gestantes e mães de críanças até a. idade escolar e a grupos de
adolescentes em instituições comunitárias do Município; manter atualizado o prontuário de cada
estudado; responsabilizar-se por equipes necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, em regime de plantão ou sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos, podendo ser efetuado por área de
especialização, habilitação ou qualificação, de acordo com a necessidade de serviço.
b) Requisitos:
. 1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação-qualificação com habilitação legal para o exercício

do cargo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislaçã? municipal aplicá-

vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - A
ti) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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NÍVEL: VI[[ - B SERVIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Administração Superior.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Assessorar e preparar campanhas publicitáris do Município.
Descrição Analítica: Assessorar a Administração Municipal para elaboração de campanhas publi-
citárias; projetar a imagem da Administração Municipal através de campanhas publicitárias; super-
visionar a produção de material publicitário da Administração e sua venculação nos órgãos de co-
municação; executar outras tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, ao sábados,domin-
gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo. 3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação
com habilitação legal para o exercício do cargo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do R.ioGrande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
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CARGO: RECREACIONIST A N°: 56
NÍVEL: V - B SERVIÇO: Saúde e Ação Social
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 170
LOT AÇÃO: Em órgãos encarregados as atividades ligadas à Educação
e Ação Social.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar atribuições em creches e outras instituições municipais, geralmente
em atividades técnicas, com experiência especial e compreendendo trabalho de responsabilidade e
qualificação.
Descrição Analítica: Atender crianças de O e 6 anos nas áreas afetiva, psicomotora e congnitiva;
planejar atividades para desenvolver a criança como um ser integral em todas as áreas; participar de
reuniões de estudo, planejamento e aperfeiçoamento com a supervisão pedagógica e orientação psi-
cológica; atender a criança nas necessidades básicas; alimentação, sono, higiene e atividades fisicas
e recreativas; estimulaar a criatividade durante as atividades desenvolvidas; cumprir as nonnas in-
ternas do núcleo, bem como diretrizes emanadas do órgão próprio, assumindo responsavelmente as
atribuições inerentes a sua profissão; desenvolver os programas de atividades, de acordo com a ori-
entação recebida por parte da supervisão técnico-pedagógica; utilizar todos os recursos existentes no
núcleo que visem o crescimento da criança e a qualificação do ensino; elaborar nciaplanos de ensino
adequados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; participar de reuniões da
Associação de Pais e Educadores; entregar no prazo estabelecido pela direção e coordenação, os
documentos solicitados; manter contato com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor com-
preender e atender as crianças; pennanecer junto às crianças o tempo todo, evitando acidentes; con-
trolar a freqüência dos menores nos respectivos núcleos; responsabilizar-se pelo material solicitado;
dar em toda a sua atenção, exemplo de conduta equilibrada, de acordo com as regras morais, soci-
ais, éticas e profissionais de sociedade; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados,ou em regime de plantão.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 20 grau incompleto
3. Outros - confonne instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL V - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O I" ao" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



Eusou
" /,(JUC(') , -

'~

por

Novo
Hamburgo!

CARGO: RELAÇÕES PÚBLICAS
NÍVEL: VIlI - B SERVIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Administração.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Analisar e diagnosticar tendências da organização e de seus públicos; assesso-
rar os órgãos e setores da administração municipal nas políticas gerais de ação; planejar, controlar e
implantar programas de integração com públicos; avaliar os resultados de política de ação.
Descrição Analítica: Analisar as tendências da organização e de seus públicos, no âmbito de sua
conjuntura sócio-político-cultural-econômica, em função dos interesses legítimos de ambos; dia-
gnosticar as situações que configurem as tendências de ambas as partes; prognosticar as possíveis
conseqüências; assessorar os órgãos da administração pública sobre as políticas gerais de ação; pla-
nejar e implementar programas de integração com os públicos; controlar o desenvolvimento dos
programas de integração com os públicos; controlar o desenvolvimento dos programas de integração
com os públicos; controlar o desenvolvimento dos programas; avaliar os resultados das políticas de
ação e dos programas de integração, executar outras tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo.
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercício
do cargo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VIII - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" a "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



Eusou
" k)uc('),.-

~

Novõ
Hamburgo!

CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA N°: 58
NÍVEL: NÍVEL VI- B SERVIÇO: Educação e Cultura
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 50
LOTAÇÃO: Em Escolas Municipais.
ATRlBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar tarefas próprias de secretários de estabelecimentos de ensino da rede
municipal.
Descrição Analítica: Superintender os serviços de secretaria de estabelecimento de ensino munici-
pal, de acordo com a orientação da SEMEC e do Diretor (a), manter atualizados os assentamentos
referentes ao corpo docente; manter cadastro dos alunos; manter em dia a escrituração escolar do
estabelecimento; organizar e manter atualizados prontuários de legislação referentes ao ensino;
prestar informações e fornecer dados referentes ao ensino, às autoridades escolares; escriturar os
livros, fichas e demais documentos que se refiram às notas e médias dos alunos, efetuando os res-
pectivos lançamentos nos boletins estatísticos; colaborar na fonnulação de horários; arquivar recor-
tes e publicações de interesse para o estabelecimento de ensino; lavrar e assinar atas em geral; rece-
ber e expedir correspondências; elaborar relatórios; elaborar e distribuir boletins de notas, histórico
escolar etc.; encarregar-se da publicação e controle de avisos em geral; executar outras tarefas cor-
relatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau completo
3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VI - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI" a "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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HamburgolCARGO: SERVIÇOS GERAIS N° : 59

NÍVEL: I - "A", "B" e "C" SERVIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 550
LOTAÇÃO: Em órgãos onde sejam necessárias as atividades
próprias do cargo.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar tarefas de pouca complexidade, geralmente de rotina, em atividades
preponderantemente manuais.
Descrição Analítica: Auxiliar e zelar pela manutenção e limpeza de prédios, instalações e equipa-
mentos do Município; auxiliar nas tarefas de copa e cozinha, refeitórios e alojamentos, albergues e
internatos; realizar tarefas de pré-preparo e preparo de alimentos, executando operações de cocção,
observando regras de higienie; receber e conferir gêneros alimentícios; proceder a limpeza e con-
servação de objetos e utensílios de mesa e refeitórios; executar trabalhos domésticos; lavar louças,
vidros, objetos de metal, arrumar mesas, cadeiras, recolher detritos; varrer, limpar e lavar dependên-
cias; responsabilizar-se pela conservação e uso adequado de materiais de limpeza; operar elevado-
res, ligando-os e desligando-os, através de dispositivos próprios, zelando pelo seu funcionamento e
limpeza; entrega de documentos, mensagens, encomendas ou pequenos volumes; auxiliar nos servi-
ços simples de escritório; entrega de correspondência entre setores ou público externo; auxiliando
no recebimento e distribuição de materiais e suprimentos em geral; realizar tarefas auxiliares em
serviços gráficos; operar mimeógrafos, copiadora eletrostática e máquina heliográfica e similares;
auxiliar nos postos médico-odontológicos do Município, manipular substâncias restauradoras; auxi-
liar no atendimento aos pacientes; confeccionar modelos em gesso; orientar quanto aos aspectos
higiênicos; realizar aplicações tópicas de fluoreto; controlar o movimento e atendimento de pacien-
tes; marcar consultas; organizar e manter em ordem fichátios e arquivos específicos; lavar e prepa-
rar material para esterilização, e demais atividades correlatas.
Exemplos de Atribuições:
Serviços Gerais - Nível A - Copa e despenseiro.
Serviços Gerais - Nível B- Copeiro, merendeira de Escola/Creche, atendente de posto médico-
odontológico. Serviços Gerais - Nível C - Serviços gerais de limpeza, zeladoria e conservação de
próprios municipais; contínuo; auxiliar de copa e cozinha, fotocopista, estafeta.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, em regime de plantão ou sobre-aviso; uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos.
2. Instrução - geral
3. Outras - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso: Nível I
b) Progressão - por nível de serviço com avanços do Padrão "01" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)

,i"~ ~.'. -,.t"Y::O:",-;'i-::;:,:'Tj.~~~~:t;_~,:,~~'T'"-"\',l~T;'.'":'~'--
.I



Eusou
,\'k)UC(). -"

'~

Novõ
Hamburgol

CARGO: SOCIÓLOGO N°: 60
NÍVEL: NÍVEL VIII • A SERViÇO: Saúde e Ação Social
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Em órgão onde sejam necessárias as atividades próprias do cargo.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Planejar e executar pesquisas sócio-econômicas, culturais e organizacionais da
sociedade e instituições comunitários no âmbito municipal, bem como implantar programas no
campo sociólogo.
Descrição Analítica: Promover estudos, pesquisas e análise no campo sociólogo; realizar estudos
tendentes à identificação dos fenômenos sociais e comunitárias; colaborar na elaboração e análise
de planos de aplicação de recursos, fornecendo dados para o estabelecimento de prioridades; identi-
ficar costumes e hábitos da população com vistas à elaboração de projetos de áreas de lazer e recre-
ação; planejar, orientar e executar pesquisas na área de preservação do meio ambiente; participar de
equipes multi profissionais na elaboração, análise e implantação de projetos com a finalidade de dia-
gnosticar necessidades nas áreas básicas de saúde, habitação; educação, trabalho, comunicação,
promoção social e outros; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das ativi-
dades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, em regime de plantão ou em sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação - qualificação com habilitação legal para o exerCÍ-
cio do cargo.
4. Outros - confonne instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VIII - A
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "OI ti a "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sàngue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3 1/98, de )9 de maio de )998).
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NÍVEL: NÍVEL VII - E SERVIÇO: Obras
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 06
LOTAÇÃO: Em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias
do cargo.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar tarefas de caráter técnico, relativas ao planejamento, orientação, ava-
liação e controle e execução de projetos de instalações atinentes aos sistemas de iluminação pública
e redes telefônicas, elétricas em geral.
Descrição Analítica: Coordenar e executar serviços de instalação de iluminação pública; propor e
orientar as modificações dos circuitos elétricos em geral; supervisionar a instalação e a manutenção
da iluminação pública e motores elétricos; analisar e orientar os testes de materiais elétricos; fiscali-
zar a substituição dos equipamentos e materiais; auxiliar na elaboração de programas; executar ser-
viços de recuperação de material elétrico e de iluminação pública; efetuar teste de materiais elétri-
cos; conduzir a execução de serviços externos, tais como: troca de lâmpadas, reatores, fotocélulas,
contactores, capacitores, luminárias, etc.; orientar a verificação de circuitos, assim como consertos e
montagem de linhas; realizar montagens e manutenção; elaborar e interpretar circuitos e esquemas
elétricos; manter contatos com órgãos públicos ou particulares; preparar estimativas das quantidades
e custos dos materiais e mão-de-obra necessários às instalações e manutenção de redes elétricas;
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessária à execução das atividades próprias do cargo;
executar tarefas afins, inc1uve as editadas no respeito regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, em regime de plantão ou sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 20 grau completo.
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercício
do cargo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VII - E
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padfão "O1" a" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(LeÍ Municipal n° 31/98, de 19 de maÍo de 1998)
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NÍVEL: VII - E SERVIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias ao cargo.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Prestar assessoramento em trabalhos atinentes às áreas administrativas; pesqui-
sar, organizar, planejar, controlar e executar atividades administrativas.
Descrição Analítica: Participar em estudos e pesquisas de natureza técnica sobre administração;
elaborar programas de levantamento, implantação e controle de práticas administrativas; colaborar
na elaboração de propostas orçamentárias; prestar assessoramento em trabalhos que visem à imple-
mentação de leis, regulamentos e normas referentes à administração pública; elaborar pareceres e
informações; estudar e propor rotinas para o desenvolvimento de trabalhos; preparar manuais de
serviços; colaborar com os técnicos nos estudos para adoção de medidas relativas à Administração
Pública; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do
cargo; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 20 grau completo.
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercício
do cargo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação munioipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso ~VII - E
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" a" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

t.)

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Munícípal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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Hamburgo!CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

NÍVEL: NÍVEL VII - E SER VIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 06
LOTAÇÃO: Em órgãos onde sejam necessárias atividades próprias ao cargo.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente à contabilidade
pública.
Descrição Analítica: Executar a escrituração analítica de atos ou fatos administrativos; escriturar
contas-correntes diversas; organizar boletins, de receita e despesa; elaborar "slips" de caixa; escritu-
rar, mecânica ou manualmente, livros contábeis; levantar balancetes patrimoniais e financeiros;cort_
ferir balancetes auxiliares e "slips" de arrecadação; examinar processo de prestação de contas; ope-
rar com máquinas de contabilidade em geral; examinar empenhos, verificando a classificação e a
existência de saldo nas dotações; informar processo relativo à despesa; interpretar legislação refe-
rente à contabilidade pública e ao Sistema Financeiro de Habitação; elaborar demonstrativo dé se-
guros para recolhimento ao Banco Nacional de Habitação; efetuar controles e conciliações de con-
tas bancárias; encaminhar e controlar aplicações financeiras; efetuar cálculos de reavaliações do
ativo e da depreciação de bens móveis e imóveis; organizar relatórios relativos às atividades, trans-
crevendo dados estatísticos e emitindo pareceres; executar tarefas afins, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 20 grau completo
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação - qualificação legal com habilitação legal para o

exercício do cargo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-

vel.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VII - E
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O 1" a" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
I Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

c

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM N° :64
NÍVEL: NÍVEL VII - E SERVIÇO: Saúde e Ação Social
GRUPO: Cargo isolado N ° DE VAGAS: 25
LOTAÇÃO: Em órgãos da área de saúde.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a assistência
complementar a pacientes e o desenvolvimento de ações de enfermagem sob supervisão e
orientação de enfenneiro.
Descrição Analítica: Participar da equipe de enfermagem; auxiliar no atendimento a pacientes nas
unidades hospitalares e de saúde pública, sob supervisão; orientar e revisar o auto-cuidado do cli-
ente em relação à alimentação e higiene pessoal; executar a higienização ou preparação dos clientes
para exames ou atos cirúrgicos; cumprir as prescrições relativas aos clientes; zelar pela limpeza,
conservação e assepsia do material e instrumental; executar e providenciar a esterilização das
salas e do instrumental de quadro às intervenções programadas; observar e registrar sinais e sinto-
mas e informar a chefia imediata, assim como o comportamento do paciente em relação a injestão e
excreção; manter atualizado o prontuário dos pacientes; verificar a temperatura, pulso e respiração e
registrar os resultados no prontuário; ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos;
aplicar injeções; administrar soluções para parenterais previstas; alimentar, mediante sonda gástri-
ca; ministrar por sonda nasal, com prescrição médica; participar dos cuidados de clientes monitori-
zados, sob supervisão; realizar sondagem vesical, enema e outras técnicas similares, sob supervisão;
orientar clientes à nível de ambulatório ou de internação, a respeito das prescrições de rotina; fazer
orientação sanitária a indivíduos em unidades de saúde; colaborar com os enfermeiros nas ativida-
des de promoção e proteção específica da saúde; colaborar com os enfermeiros no treinamento do
pessoal auxiliar; executar tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, ou em regime de plantões ou sobre-aviso; uso de uniforme fornecido pelo município.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° grau completo.
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercício
do cargo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VII - E
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O 1" a" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



Eusou
~ k)uc(")(.~.

.~

Novõ
HamburgolCARGO: TÉCNICO FAZENDÁRIO

NÍVEL: NÍVEL VII. C SERVIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda. Contabilidade
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Planejar e executar atividades técnicas de contabilidade pública municipal.
Descrição Analítica: Supervisionar, organizar e coordenar os serviços contábeis do Município; ela-
borar análises contábeis da situação financeira, econômica e patrimonial; elaborar planos de contas,
preparar normas de trabalho, de contabilidade; orientar e manter a escrituração contábil; fazer le-
vantamentos, organizar, analisar e assinar balancetes e balanços patrimoniais e financeiros; efetuar
perícias e revisões contábeis; elaborar relatórios referentes à situação financeira e patrimonial das
repartiçoes municipais; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais;
realizar estudos e pesquisas; prestar assessoramento na análise de custos de empresas concessioná-
tias de serviços públicos; participar da elaboração de proposta orçamentátia; prestar assessoramento
e emitir pareceres; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profis-
são.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horátia semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e fetiados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
I. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 20 Grau completo
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação - qualificação com habilitação para o exercício do
cargo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOL VIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VII - E
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" a" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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HamburgolCARGO: TÉCNICO RURAL

NÍVEL: NÍVEL VII - E SERVIÇO: Obras
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 03
LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Auxiliar os servIços de agronomia, executando ou orientando a execução de
trabalhos relativos à profissão.
Descrição Analítica: Encarregar-se de planejamento, construção e reforma de praças e jardins; en-
carregar-se da arborização de praças, jardins e vias públicas; orientar a execução de trabalhos ru-
rais; orientar a colheita de sementes e mudas; orientar a poda das plantas e executar as que requerem
cuidados especiais; preparar e orientar o preparo dos buldos e estacas; fazer enxertos; providenciar
a retirada de árvore caída; identificar e classificar plantas; encarregar-se do serviço de combate a
pragas, orientando o emprego de fungicidas e ervicidas; registrar os trabalhos executados; colaborar
na organização de fichários de plantas históricas de praças; executar outras tarefas cOITelatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, bem como uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo município;
sujeito a trabalho desabrigado.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° Grau completo.
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exercício
do cargo.
4. Outros - confonne instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal áplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VII - E
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" a "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue. Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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NÍVEL: NÍVEL III - I SERVIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo isolado N° DE VAGAS: 20
LOTAÇÃO: Em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias ao cargo.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Operar mesa telefônica.
Descrição Analítica: Operar mesa e aparelhos telefônicos e mesas de ligação; estabelecer comuni-

cações internas, locais ou interurbanas; vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos;
receber chamadas para atendimentos urgentes de ambulâncias, comunicando-se através de rádio,
registrando dados de controle; prestar inforn1ações relacionadas com a repartição; responsabilizar-
se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado; eventualmente, recepcionar público,
executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horália semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, sujeito à plantões e atendimento ao público.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 10 Grau incompleto
3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-

vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - III - I
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "O1" a" 12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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CARGO: TERAPÊUT A OCUPACIONAL
NÍVEL: VIII - B SERVIÇO: Saúde e Ação Social
GRUPO: Cargo isolado N o DE VAGAS: 02
LOT AÇÃO: Secretaria da Saúde e outros órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias
do cargo.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais, com a finalidade de
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade dos pacientes.
Descrição Analítica: Elaborar diagnósticos terapêuticos ocupacionais; ordenar o processo terapêuti-
co; aplicar a metodologia e técnicas terapêuticas ocupacionais; elaborar o diagnóstico terapêutico
ocupacional, compreendido como avaliação cinética ocupacional, sendo meta um processo pelo
qual, através de metodologia e técnica ocupacionais, são analisadas e estudadas as alterações psico-
fisico-ocupacionais, em todas as sua expressões e potencialidades, objetivando uma cinética ocupa-
cional, qualificando-as e quantificando-as; ordenar todo o processo terapêutico, fazer sua indução no
paciante a nível individual ou de grupo, das altas nos serviços de Terapia Ocupacional, utilizando o
critério de reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem a necessida-
de de continuidade destas práticas terapêuticas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados ou em regime de plantão e/ou sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - superior completo.
3. Especialização, qualificação e/ou habilitação- qualificação com habilitação legal para o exerCÍcio

do cargo.
4. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-

vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VIII - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" a "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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NÍVEL: NÍVEL VII - C SERVIÇO: Administração
GRUPO: Cargo isolado N° DE VAGAS: OI
LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda - Tesouraria
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; executar outros serviços pró-
prios de tesouraria.
Descrição Analítica: Receber e pagar em moeda corrente ou cheques ou eventualmente a domicílio;
receber, guardar e entregar valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando
contas; efetuar autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e
importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar livros; informar, dar parace-
res e encaminhar processos relativos a competência da Tesouraria; endossar cheques e assinar co-
nhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores; preencher e assinar cheques
bancários; executar conciliação bancária, executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exerCÍcio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados, ou de plantões ou em regime de sobre-aviso.
RECRUTAMENTO:
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° Grau completo
3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VII _"C"
b) Progressão- por tempo de serviço com avanços do padrão "OI "ao "12".
c)Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado daRia Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Eusou
r\ k)uc()._"

~

Novõ
Hamburgol

CARGO: TOPÓGRAFO N° : 70
NÍVEL: VII - E SERVIÇO: Obras
GRUPO: Cargo isolado N° DE VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Viação.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Programar e efetuar levantamentos topográficos, plani-altimétricos, posicionan-
do e manejando teodolitos, níveis e outros aparelhos para fornecer dados básicos relativos a alinha-
mento de ruas e construções.
Descrição Analítica: Programar a realização de levantamentos topográficos; efetuar levantamentos
topográficos, plani-altimétricos, posicionando e manejando teodolitos, níveis e outros aparelhos;
elaborar relatórios, coletar os diversos dados necessários, anotando-se em planilhas específicas para
posteriores cálculos, desenhar plantas baixas e relevos; conferir a exatidão e o estado de funciona-
mento dos instrumentos; fornecer infonnações e elementos técnicos relativos a alinhamento de ruas e
construções; proceder a vistoria para verificar se a pavimentação de ruas está de acordo com o plani-

-. • altimétrico; orientar quando necessário, o trabalho dos ocupantes dos cargos de auxiliar de topógrafo;
executar outras tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral : Carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domin-
gos e feriados; sujeito a trabalhar desabrigado.
RECRUTAMENTO: .
a) Geral : Concurso público de provas ou de provas e títulos.
b) Requisitos:
1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos
2. Instrução - 2° Grau completo.
3. Outros - conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou legislação municipal aplicá-
vel.
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - NÍVEL VII-E
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do padrão "01" ao "12".
c) Promoção - por merecimento, com avanço da Classe "A" a "G".

"~.,.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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ANEXO 11

1. QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
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CARGO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LOTAÇÃO:. Secretaria de Administração
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SÍNTESE DOS DEVERES: Administrar os atos da Secretaria de Administração e suas diversas Di-
retorias.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Dirigir e supervisionar todas as atividades e atos administrativos
pertinentes ao controle e desenvolvimento de expedientes administrativos internos e externos, proces-
sos legislativos, e demais procedimentos de interesse da Administração Municipal, gerenciamento de
recursos humanos e materiais, arquivos e cadastros gerais, administração de próprios municipais, in-
ventários e tombamentos, guarda, conservação e manutenção de edificações administrativas, suas
instalações e equipamentos, ordenamento de todos os serviços e atos administrativos, fornecimentos e
suporte funcional, licitações e demais atividades de natureza administrativa, bem assim dar execução
às detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encar-
gos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
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CARGO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento
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SÍNTESE DOS DEVERES: Administrar os atos da Secretaria de Planejamento e suas Diretorias

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Assessorar e desenvolver o Plano de Desenvolvimento Integrado e
o Plano Diretor, coordenar e elaborar o orçamento do Município, desenvolver e elaborar as propostas
orçamentarias anual e plutianual e respectivas diretrizes, prestar assessoramento técnico aos demais
órgãos e unidades da administração Municipal na execução orçamentaria, desenvolver projetos e pro-
gramas voltados para a ~btenção e alocação de recursos governamentais, operações de créditos e ou-
tros auxílios financeiros, gerenciar o Sistema Central de Processamento de Dados, desenvolver e co-
ordenar estudos e projetos do Plano Diretor, Promover adequação quanto ao zoneamento de uso e
urbanização, proceder à planificação quanto ao uso, ocupação e ordenamento do solo urbano e urbani-
zável, assim como prestar assistência técnica ao Prefeito Municipal, examinando e emitindo pareceres
acerca das matérias e assuntos afetos à respectiva área de atuação, bem como dar execução às deter-
minações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais
e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO

LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar, assistir e representar o Prefeito
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EXEMPLOS DE ATRlBUIÇÕES: Compete assistir, assessorar, auxiliar e representar o Prefeito Mu-
nicipal em suas atribuições legais e atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas,
políticas, sociais, de cerimonial, de relações públicas, comunitáIias, culturais, despOliivas, de comuni-
cações e divulgações, bem como assisti-lo, assessora-lo e representa-lo, por delegação, perante órgãos
e entidades dos poderes da união, dos estados, do distrito Federal e dos demais municípios, bem como
dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais ine-
rente aos encargos legais atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Desporto.
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SÍNTESE DOS DEVERES: Executar a administrar a política educacional e de desportos da secretaria.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES compete executar a política educacional e desportiva no Município,
em consonância com as diretI;zes enunciadas pelos órgãos e entidades pertinentes, sendo o órgão res-
ponsável pelas atividades, projetos e programas educacionais e desportivos no âmbito do Município,
especialmente aqueles relacionados com o ensino fundamental de Primeiro Grau e com a organização
e aprimoramento do desporto em geral, planejando e aplicando a educação pedagógica local, e fo-
mentando e promovendo a prática desportiva, dentro de programas conjuntos e isolados, em caráter
municipal e internmnicipal de ensino, mantendo intercâmbio e integração junto com outros órgãos e
entidades nas áreas de educação e desporto locais, regionais, nacionais e internacionais, ministrando
orientação e assistência pedagógica junto ao educando e seus responsáveis, assessorando e aperfeiço-
ando os membros do Magistério Público Municipal, bem como dar execução, em confonnidade com a
legislação municipal, estadual e federal aplicáveis, às detenninações e diretrizes estabelecidas pelo
Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Desporto

SÍNTESE DOS DEVERES: Dar apoio as atividades da Secretalia.
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete elaborar proposta orçamentária da Secretaria de Educa-
ção a partir d~s necessidades evidenciadas nas Unidades Operacionais, escolas, creches, Unidades
Esportivas, adquirir, distribuir e controlar materiais, equipamentos e merenda escolar, criando condi-
ções de eficácia no processo pedagógico e desportivo em desenvolvimento, programar, organizar,
executar e controlar as atividades relativas a administração do pessoal, afim de garantir a otimização
no aproveitamento dos recursos humanos disponíveis de acordo com atribuições e competências espe-
cíficas de cada um, manter e conservar a rede física das escolas, creches e prédios sob a responsabili-
dade da SMED, buscando equilíbrio entre necessidades e disponibilidades orçamentárias, a fim de
garantir a prestação dos serviços educacionais e desportivos, apresentar relatórios das ações desenvol-
vidas, clientela atendida, recursos aplicados e resultados alcançados, indicar alternativas de continui-
dade e melhorias dos serviços prestados, bem assim dar execução às detenninações e diretrizes esta- .
belecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e attibuições pelo mesmo
delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE EDUCAÇÃO

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Desporto
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelas atividades-fins da área educacional no âmbito do Mu-
nicípio.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete basicamente o desenvolvimento destes programas elabo-
rando, executando, acompanhando controlando e avaliando projetos e atividades para o atendimento e
o aprimoramento das necessidades básicas de ensino no âmbito municipal, mantendo parcerias, inter-
câmbio, integração e participação junto com outros órgãos e entidades na área de educação, locais,
intennunicipais, estaduais, nacionais e internacionais, oferecendo a educação, o ensino e a assistência
aos alunos, assessorando e aperfeiçoando os membros do magistéIio Público Municipal, bem assim
dar execução às detenninações ediretlizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais ine-
rente aos encargos legais e atIibuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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CARGO: DIRETOR DE DESPORTO

LOTAÇÃO: SecretaIia de Educação e DespOlio
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelas atividades da área de desporto no âmbito do Municí-
pio.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete basicamente o desenvolvimento de projetos e atividades,
planejando, promovendo, acompanhando, controlando e avaliando a prática desportiva, dentro de pro-
gramas conjuntos ou isolados, em caráter municipal e internmnicipal, mantendo parceria, intercâmbio
e integração com outros órgãos e entidades na área do desporto, locais, intennunicipais, estaduais,
nacionais e internacionais, cIiar e manter infra-estrutura necessáIia ao desenvolvimento do desporto,
do lazer e da recreação, em caráter comunitário, a fim de atingir a população em geral, apoiar e cola-
borar, sempre que possível, iniciativas plivadas na área do desporto, lazer e recreação, a fim de incre-
mentar as ações da comunidade, bem assim dar execução às detelminações e diretrizes estabelecidas
pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delega-
das.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)
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CARGO: SECRETÁRIO DA FAZENDA

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda
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SÍNTESE DOS DEVERES: Executar e administrar a política financeira do Município

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete executar a política financeira do Município, proceder aos
controles orçamentários anual e plurianual, executar o processamento e realizar a receita e a despesa
do Município, respondendo como seu ordenador geral, gerenciar o lançamento, arrecadação e fiscali-
zação dos créditos tributários e não tributários, e a aplicação da legislação fiscal municipal, promover
a realização das rendas e ativos municipais, o cadastramento geral de contribuintes e responsáveis
tributários, o recebimento e pagamento de créditos e débitos, e demais obrigações financeiras, a guar-
da e movimentação de valores pecuniários e títulos mobiliários, o controle e acompanhamento de re-
cursos financeiros e demais títulos, valores e obrigações do e para o Município, o controle, registro e
escrituração contábil e financeira da Administração Municipal, auditorias nas contas e contabilizações
do Município, a fiscalização de prestações de contas do e para o Município, inclusive perante órgãos
públicos e tribunais de contas, o controle e emissão de empenhos e autorizações financeiras, a emissão
e o aceite de cheques, títulos de créditos e demais títulos cambiariformes, o ordenamento da Dívida
Ativa do Município, o controle e acompanhamento das obrigações e demais contlibuições parafiscais
do Município, o assessoramento técnico nas elaborações orçamentárias e demais projetos e programas
financeiros, bem assim dar execução às detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Munici-
pal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços
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SÍNTESE DOS DEVERES: Executar e desenvolver a política setorial no âmbito municipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete desenvolver e executar a política setorial no âmbito mu-
nicipal, coordenando programas e projetos para o desenvolvimento e o incremento de atividades in-
dustriais, comerciais e de serviços do Município, assessorando e assistindo as iniciativas privadas para
o desenvolvimento econômico e social localizado, objetivando a alocação de recursos humanos no
âmbito da comunidade e maior geração de riquezas e bens para a população eni geral, promovendo
atividades voltadas para o fortalecimento da Indústria, Comércio e Serviços local, e suas potencialida-
des, realizando levantamentos estatísticos e cadastrais quanto às atividades pertinentes, assim como
respectivo licenciamento e fiscalização, objetivando, por um lado, o fomento nessas áreas, e por outro
lado, sua adequação e observância de regulamentos administrativos, além de dar execução às detenni-
nações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e
atribuições pelo mesmo delegadas.
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e ação social
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SÍNTESE DOS DEVERES: Executar e desenvolver planos e programas na área da saúde

,

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete desenvolver e executar a pÓlítica municipal e os planos e
programas nas áreas de saúde e ação social no âmbito do município, voltados para a melhoria da qua-
lidade de vida e bem-estar social da população em geral, especialmente a comunidade carente, pres-
tando-lhe assistência à saúde e outros auxílios destinados à melhoria de vida comunitária, desenvol-
vendo projetos de atendimento e acompanhamento de necessidades essenciais de subsistência e con-
vívio social, mantendo serviços básicos de assistência médica e odontológica ambulatorial, distlibui-
ção de alimentos e medicamentos, infra-estrutura de apoio a trabalhadores mediante ações de assistên-
cia social, creches e demais serviços pertinentes, exercendo a fiscalização da saúde. e bem estar social
da população em geral, mediante políticas de prevenção e saneamento, assim como desenvolver e
promover atividades de lazer comunitário, segundo projetos de assistêntia social, objetivando o bem
estar social de pessoas carentes, idosos, deficientes fisicos, crianças e adolescentes e o bem comum da
coletividade em geral, assim como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Pre-
feito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

LOTAÇÃO: Secretaria de Agricultura

Eusou
'1!A)UC(),-

"'.- .--/
.~'. ". "p~r
Novo
Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Executar a política municipal de fomento' às atividades agro-pecuárias
locais. I

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete desenvolver, planejar, coordenar e executar a política
municipal de fomento às atividades agro-pecuárias locais, visando o respectivo incremento na produ-
ção, fazendo programas de aprimoramento qualitativo e quantitativo, promovendo os meios básicos e
os instrumentos administrativos voltados para a organização e o desen~olvimento da produção e do
abastecimento alimentar no âmbito do Município, bem como gerir e ex~cutar as obras necessárias às
estradas e demais vias rurais, e serviços correlatos, bem assim assessobr e assistir essas atividades
segundo ações administrativas pertinentes, além de dar execução às determinações e diretrizes esta-
belecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo
delegadas. :

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas
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SÍNTESE DOS DEVERES: Desenvolver e executar o plano de obras públicas do Município

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete desenvolver e executar o plano de obras públicas do mu-
nicípio, construindo, ampliando e recuperando obras públicas e viárias de uso comum e de uso especi-
al da Administração Municipal e de seus órgãos, mantendo e conservando seus equipamentos e insta-
lações, executando equipamentos urbanos. Comunitários e obras-de-artes rodoviárias, conservando o
sistema viário municipal e respetivo saneamento, executando e fiscalizando todas as obras públicas
que lhe sejam afetas, além de fiscalizar a ocupação do território municipal, segundo o respectivo zo-
neamento de uso o Plano Diretor, licenciar e fiscalizar obras e projetos de edificações privadas. Coor-
denando as atividades construtivas, parcelamento de solo urbano e demais atividades congêneres, dis-
ciplinar, fiscalizar e executar todos os demais eventos atinentes ao âmbito de sua competência, pro-
movendo programas e planos de ação integrada enunciados com as metas administrativas, assim como
dar execução às detelminações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais ine-
rente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
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CARGO: DIRETOR GERAL

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar todas as atividades relacionadas com as Obras Públicas do
Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete ao Diretor Geral dirigir e superviosionar todas as ativi-
dades e ato administrativos pertinentes ao controle e desenvolvimento de expedientes administrativos
de interesse da Secretaria, gerenciamento de recursos humanos e materiais, fornecendo supolie funci-
onal ao Secretário e as demais Diretorias e Sub-Secretarias, bem assim dar execução às detenninações
e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribui-
ções pelo mesmo delegadas.
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"Doe Sangue. Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo

SÍNTESE DOS DEVERES: Executar e administrar a política cultural e turística do município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete executar a política cultural e turística no Município, em
consonância com as diretrizes enunciadas pelos órgãos e entidades pertinentes, sendo responsável
pelas atividades, projetos e programas culturais e turísticos no âmbito municipal, especialmente
aqueles relacionados com o fomento e desenvolvimento cultural e turístico, ordenando e incrementan-
do a cultura e o turismo em geral, promovendo atividades voltadas para o fortalecimento da cultura e
- do tulismo local, estimulando a realização de eventos e promoções turísticas e de divulgação do Mu-
nicípio e de suas potencialidades, mantendo intercâmbio e integração junto a órgãos e entidades nas
áreas de cultura e turismo locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, bem como dar exe-
cução, em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal aplicáveis, às determinações e
diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo omais inerente aos encargos legais e atribui-
ções pelo mesmo delegadas.
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transporte e segurança
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SÍNTESE DOS DEVERES: Executar e administrar a política de Trânsito, Transporte e Segurança do
Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete executar, fiscalizar, realizando e regulamentando o orde-
namento do trânsito viário, transporte urbano dentro dos limites do município, vigilância escolar e
patrimonial, controle de multas de trânsito, e tudo o mais que for necessário para o atendimento da Lei
Federal n09.503, de 23 de setembro de 1997, e da Segurança Pública municipal, emconfOlmidade
com a legislação municipal, estadual e federal aplicáveis, realizar a manutenção, conservação guarda e
gerenciamento no uso e emprego de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários municipais, reali-
zar a guarda e vigilância dos bens e próprios públicos, serviços e instalações municipais, e demais
equipamentos públicos comunitários e urbanos, objetivando a respectiva proteção, preservação e segu-
rança, assim como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e
tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos
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SÍNTESE DOS DEVERES: executar e administrar a política de serviços urbanos do município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete a administração, manutenção e conservação de cemitéri-
os públicos municipais, gerenciamento, controle e execução, direta e indireta, da limpeza urbana, co-
leta de resíduos sólidos, domésticos e hospitalares, e demais serviços correlatos à limpeza pública,
inclusive em vias e passeios públicos, implantação, zeladoria, conservação e manutenção de equipa-
mentos comunitários, inclusive balneários públicos, projetos e execução de serviços de iluminação
pública e respectiva conservação, coordenando e executando todas as atividades pertinentes, bem
como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais
inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

LOTAÇÃO: Secretaria de Meio Ambiente
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SÍNTESE DOS DEVERES: Executar e administrar a política de Meio Ambiente do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete coordenar, planejar e executar a política ambiental do
Município, respeitadas as competências da União e do Estado, assegurando a melhoria da qualidade
de vida dos habitantes de Novo Hamburgo, mediante a fiscalização, preservação e recuperação dos
recursos ambientais, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessaria-
mente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo das presentes e futuras gerações, tudo em
conformidade com a legislação municipal, estadual e federal aplicáveis, às determinações e diretrizes
estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pela
mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de )998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

LOTAÇÃO: Procuradoria Geral do Município
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SÍNTESE DOS DEVERES: Desenvolver atividades jUlidicas pertinentes ao Cargo

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete executar atividades judiciálias e jUlidicas, pertinentes,
inclusive mediante assessoramento, consultoria e assistência aos atos e contratos de interesse da ad-
ministração municipal, além de coordenar e fornecer pareceres no âmbito administrativo, assim como
representar os interesses do Município nas áreas civil e trabalhistas, bem como dar execução às de-
tern1inações estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atri-
buições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Indústria Comércio e Serviços

Eusou
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SÍNTESE DOS DEVERES: Estreitar o relacionamento com as empresas do comércio e de serviços do
Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Cumprir a Lei Municipal nOI65/97, fazer recadastramento dos es-
tabelecimentos comerciais do município, minimizar a infonnalidade, regularização de alvarás, fiscali-
zação noturna nos estabelecimentos noturnos, atendimento à correspondência via promotor a pública,
estreitar o relacionamento com as empresas no município, sejam elas autônomas, prestadoras de servi-
ços, ou comércio em geral, conferir, analisar e dar pareceres sobre as condições de toda a empresa que
queira se estabelecer no município, vistoriar instalações, endereços, compatibilidade quanto ao zone-
amento e situação geral do requerente, atendimento ao contribuinte prestando infonnações sobre o
andamento dos processos de viabilidades, bem assim dar execução às detenninações e diretrizes esta-
belecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo
delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE INDÚSTRIA

LOTAÇÃO: Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços

SÍNTESE DOS DEVERES: Dar suporte ao setor industrial do Município
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete dar acompanhamento às empresas que queiram se insta-
lar no Município ou já instaladas que queiram ampliar suas estruturas localização de prédios, encami-
nhamento aos incentivos, acompanhamento de seus propósitos, atendimento do balcão de negócios, o
qual filtra, enquadra e encaminha empresas à linhas de crédito empresarial, implantação de incubadora
tecnológicas, implantação do Pólo de Infonnática, liberação de alvarás para indústria assuntos diver-
sos ligados ao setor industrial do município, assim como dar execução às detem1inações e diretrizes
estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo
mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE AGRO-PECUÁRIA

LOTAÇÃO: Secretalia de Agricultura
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SÍNTESE DOS DEVERES: Promover o fomento da atividade rural do Município

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete promover o fomento da atividade rural no Município,
melhorando o nível sócio-econômico da população rural, trazendo deste modo novas divisas ao muni-
cípio, facilitando a acesso da população a produtos agropecuários locais, e em contrapartida evitando
os sérios problemas causados com o êxodo rural, por isso são desenvolvidas atividades de assistência
técnica, promoção de cursos de capacitação, organizando grupos produtivos, além de trabalhos na área
orgânica, conservação, inseminação artificial, e promoção de frentes de comercialização, como as
feiras do produtor e mercado público, bem assim dar execução às determinações e diretrizes estabele-
cidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo
delegadas .

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE OBRAS RURAIS

LOTAÇÃO: Secretaria de Agricultura
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SÍNTESE DOS DEVERES: Executar e controlar as obras na zona rural do município.

EXEMPLOS DE ATRlBUIÇÕES: Compete executar, planejar e coordenar a mão-de-obra e controle
na distribuição de máquinas na área rural, cuidando também das vias públicas, dos acessos e estradas
das propriedades rurais, responsável pela execução de açudes, terraplanagem e pontes, bem assim dar
execução às detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente
aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL 00 CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pela supervisão e fiscalização das obras públicas no âmbito
do Município. .

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete supervisionar, fiscalizar, executar e orçar serviços. na
construção e conservação de vias públicas, drenagem pluvial, saneamento urbano e de próprios muni-
cipais, realizando plano de obras públicas do município, além de projetar, através de levantamentos
topográficos, o sistema viário de ruas e avenidas, assessorar aos outros órgãos do Município, referente
a obras de construção civil, elaborar custos dos decretos que fixam valores de serviços da municipali-
dade, bem assim dar execução às detelminações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e
tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

c

CARGO: DIRETOR DE CONTROLE DE PROJETOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável por todos os procedimentos que implicam na aplicação do
Plano Diretor.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete orientar, e examinar projetos, fiscalizar todos os proce-
dimentos que implicam na aplicação do Plano Diretor, Códigos de Posturas e Códigos de Obras do
Município, referente a obras civis, loteamentos particulares e públicos, autoriza através de aprovação,
projetos e execução de obras, emite habite-se, numeração de economia, autos de infração e multas,
vistoriar edificações, de modo a ocorrer a correta aplicação da legislação vigente para construção civil
e urbana, bem assim dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal
e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE ESGOTOS PLUVIAIS

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelo esgoto pluvial no âmbito do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete ao Diretor, planejar, executar, vistoriar, assessorar,
manter e promover a qualidade do saneamento na área de microdrenagem urbana. Planejar a progra-
mação de compras e de materiais para a Secretaria, confeccionar tampas pré-moldadas de esgoto, su-
pervisionar interligações à rede pública, bem como dar execução às detem1inações e diretrizes esta-
belecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo
delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE PAVrMENTAçÃO ASF ÁLTrCA

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas
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SíNTESE DOS DEVERES: Responsável pela pavimentação asfáltica no âmbito do Município.

EXEMPLOS DE ATRrUBUlçÕES: Compete ao Diretor a pavimentação e manutenção das vias pú-
blicas em asfalto, executando pavimentos novos e recomposição devido a movimentos diversos, pro-
duzido através de usina própria, controlando e programando os materiais e equipamentos, bem como
dar execução às detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais ine-
rente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Aio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SUBSECRETÁRIO

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelos serviços pertinentes às Sub-Secretarias

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete desenvolver e executar, mantendo e recuperando obras
públicas e viárias de uso comum e de uso especial da administração municipal, fiscalizando e conser-
vando o sistema viário e respectivo saneamento, executando todas as obras que lhe sejam afetadas, em
conformidade com as metas administrativas pelo Prefeito Municipal e Secretário de obras, gerencian-
do e mantendo equipamentos, máquinas, veículos e pessoal a esta delegadas, de forma descentraliza-
da, agilizando os serviços e atendendo os anseios dos contribuintes de sua área de abrangência.

"Doe Sangue. Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos
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Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelos serviços urbanos no âmbito do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete ao Diretor, executar, fiscalizar, tudo o que se refere às
vias públicas, pintura de cordões, praças, jardins, banheiros públicos, iluminação, fiscalização de pas-
seios, terrenos baldios, bem como dar execução as detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Pre-
feito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO IiJ\MBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE LIMPEZA Pt:1I3L1CA

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsnvel pela limpeza pública no âmbito do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete ao diretor, executar, coordenar, fiscalizar, a limpeza dos
logradouros públicos, capina e roçada, recolhimento de lixo urbano, bem como executar as detennina-
ções e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e
atribuições pelo mesmo delegadas.

. i
I

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos
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SÍNTESE DOS DEVERES: responsável pelos serviços dos cemitérios, no âmbito do município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete executar, coordenar supervisionar, fiscalizar os serviços
referentes aos Cemitétios Municipais na área burocrática, administrativa e na prática (sepultamentos,
translados, arrendamentos, etc ...), reparos e melhotias nos cemitétios, bem como executar as detenni-
nações e diretIizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e
atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de J 998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda

Eusou
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Hamburgo!

SÍNTESEDOS DEVERES: Responsável pela aplicação das nOlmas do Código Tributário no âmbito
do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Compete a aplicação das normas do Código Tributário Municipal,
responder consultas sobre a interpretação e aplicação da legislação, coordenar e fiscalizar a aplicação
da legislação no tocante ao ISSQN e alvarás de licenciamento, esclarecer aos contribuintes sobre dú-
vidas relacionadas a liberação de alvarás, orientar os funcionários quanto a correta inscrição das em-
presas no Cadastro municipal de contribuintes, tomar decisões sobre problemas que surgem no dia a
dia, que necessitem de soluções no memento, bem como dar execução as detenninações e diretrizes
estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo
mesmo delegadas.
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)

.', :-'~'~7.-.'~--"
..••. ;-i' ._.••~:: ;

• ",> ---. '.

'.-~-, ,.-:-~_..•. .,..:
. ",/:~"', ','. ,-co .•... _ •



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda

Eusou.~>Lc)uc()._
'~.... / .

~
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pela aplicação da legislação municipal no que refere-se ao
IPTUrraxas, etc ...

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete executar, coordenar, fiscalizar, a aplicação da legislação
Municipal no que se refere ao IPTU/Taxas, ITBI, contribuição de melhorias, Divida ativa, dinamizar o
atendimento aos contribuintes, prestar esclarecimentos aos contribuintes quando se fizer necessário,
orientar os servidores quanto a correta inscrição dos imóveis na Cadastro Imobiliário Fiscal do Muni-
cípio, tomar decisões sobre problemas que surgem no dia a dia, bem como executar as detenninações
e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribui-
ções pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE CONT ABlUDADE

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda
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rç k)uccJ._
'- /.~

Novo
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pela Contabilidade Geral do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete executar, coordenar, fiscalizar a Contabilidade Geral do
Município, controlar ordens de pagamento, controlar os adiantamento de numerál;os para despesas de
pronto pagamento, controlar receita e despesa, emitir notas de empenho de despesas orçamentarias,
serviços de tesouraria, recebimentos de tributos, pagamentos e despesas, controlar saldo de empenhos
em andamento, efetuar conciliação bancária, manter atualizado o cadastro com códigos de fomecedo-
res em geral, efetuar balancetes mensais de receitas e despesas, providenciar sua publicação em órgão
de imprensa, bem como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Muni-
cipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE CENSO TRIBUTÁRIO

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda

SíNTESE DOS DEVERES: Responsável pelo Censo do ICMS

Eusou
" lc)ucc), -
,~

. por

Novo
Hamburgol

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete executar coordenar fiscalizar a execução do Censo do
ICMS que apura o Índice de retomo que serve de base de calculo para o retomo do ICMS por parte do
Estado, manter relacionamento com os órgãos necessários à execução do Censo, disponibilizar infor-
mações e orientar os contribuintes, manter cadastro e arquivos atualizados, bem como dar execução às
detenl1inações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos
legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1098)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transpotie E Segurança
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pela Guarda no âmbito do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete dirigir a Guarda Municipal, planejar, orientar, coordenar
fiscalizar o serviço sob responsabilidade da Corporação; apresentar propostas referente à legislação,
efetivo, orçamento, fom1ação e aperfeiçoamento dos Guardas Municipais, desenvolver programas,
projetos e ações para o bem do IMunicípio na área de segurança, promover atualização dos manuais de
instrução; manter o relacionamento de cooperação mútua com todos públicos de atendimento à popu-
lação, respeitando as limitações e attibuições da corporação, bem como dar execução às detennina-
ções e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e
atribuições pelo mesmo delegadas.

\

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3]/98, de ]9 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE TRÂNSITO

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transporte E Segurança
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelo trânsito no âmbito do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete dirigir, organizar, executar, fiscalizar a parte administra-
tiva e operacional da diretoria, apresentar propostas e projetos referentes ao quadro e treinamento de
pessoal e legislação do trânsito, orientar a distribuição dos recur5sos humanos e materiais, tendo por
objetivo a otimização e aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas, manifestar-se em pro-
cessos de interesse do trânsito, bem como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas
pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delega-
das.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE TRANSPORTES

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transporte E Segurança
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelo transporte no âmbito municipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Planejar, supervisionar, disciplinar e executar as atividades de ad-
ministração em geral e técnica no desenvolvimento de organização e métodos nas áreas de recursos
humanos, máquinas e equipamentos rodoviários, no âmbito da Diretoria de Transportes; propor a re-
organização estrutural, operacional e administrativa dos Departamentos ligados à Diretoria de Trans-
portes, projetar e executar programas de simplificação e aperfeiçoamento de métodos de trabalho ope-
racional e gerencia, guarda e gerenciamento no uso e emprego de veículos, máquinas e equipamentos
rodoviários de propriedade do Município, promover fiscalização e regulamentação do transporte pú-
blico, coletivo e individual em gral, participar dos programas e planos de ação integrada, enunciadas
em conformidade com as metas administrativas, bem como dar execução às detenninações e diretIizes
estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo
mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãós, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DO VERDE

LOTAÇÃO: Secretaria de Meio Ambiente
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SíNTESE DOS DEVERES: Responsável pela flora e fauna na âmbito municipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete executar planejar coordenar fiscalizar as atividades per-
tinentes a Diretoria do Verde, responde pela flora e fauna, parques, jardins, praças, situada no Muni-
cípio; assegurando a melhoria da qualidade de vida dos habitantes, mediante fiscalização e conserva-
ção dos próprios municipais acima referidos, bem como dar execução às detemlinações e diretrizes
estabelecidas pelo Secretário de meio Ambiente e Pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos
encargos legais e atribuições pelos mesmos delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de )9 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do SI,I
NOVO HAMBURGO - CAf'11AL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE I,ICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

LOTAÇÃO: Secretaria (k Meio Ambiente
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelo licenciamento e controle ambiental no âmbito munici-pal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete executar, coordenar, planejar, fiscalizar tudo o que se
refere ao licenciamento e controle ambiental no âmbito do Município, fornecendo licença para indús-
trias, loteamentos, etc ..., executar a política ambiental, tendo por objetivo a melhoria na qualidade de
vida dos habitantes do Município, mediante fiscalização, preservação e recuperação dos recursos am-
bientais, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegura-
do e protegido, bem como dar execução às detenninações e diretrizes do Secretário de meio Ambiente
e do Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelos mesmos dele-gadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração

Eusou
1i:)UCC), -

'~' ,, .
"" ,,< •• ' p'or
Novo
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Planejar, dirigir e supervisionar as atividades de administração geral e
rotineiras da Diretoria de Recursos Humanos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete executar, coordenar planejar, fiscalizar, acompanhar os
processos de estágio probatório, solucionando problemas de adaptação entre chefia e servidor, acom-
panhar os processos de readaptação de função, quando solicitado pelo perito do IPASEM. supervisio-
nar e coordenar a elaboração e revisão da folha de pagamento, bem como todos os assentamentos em
ficha funcional dos servidores municipais, supervisionar os processos de nomeação, exoneração e
aposentadoria dos servidores. Planejar e propor metas e objetivos que venham a favorecer a melhoria
dos serviços prestados, bem como melhorar o relacionamento entre servidor -, chefia - servidor, para
que o desenvolvimento de atividades seja pleno e satisfatório, atender da melhor forma possível os
funcionários para a solução de problemas, acompanhar a compra, distribuição e prestação de contas
do vale transporte e vale refeição, representar o Município em reclamatórias trabalhistas, como pre-
posto, bem como dar execução às detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Secretário de admi-
nistração e pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos e atribuições pelos mesmos
delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE PATRIMÔNIO

LOTAÇÃO: Secretalia de Administração

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelo Patrimônio do Município.
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete organizar executar fiscalizar, infonnações cadastrais dos
bens móveis e imóveis, próprios concedidos a terceiros através de concessões, permissões e autoriza-
ções de uso, pennitir a destinação dos bens patrimoniais(doação, venda, cessão, leilão, pem1uta), pro-
videnciar documentação necessária para as desapropriações por necessidade ou utilidade pública, inte-
resse social e casos previstos em lei; controle da telefonia, água e luz, controle dos bens recebidos ou
cedidos a outros órgãos da administração pública, emitir e registrar tenno de guarda e responsabilida-
de individual ou coletiva de bens; fiscalizar bens móveis nas diversas secretarias; ser depositário dos
bens imóveis penhorados em favor do Município; bem cOlno dar execução às detenninações e diretri-
zes estabelecidas pelo Secretário de Administração e pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente
aos encargos legais e atribuições pelos mesmos delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelos pareceres administrativos e jurídicos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete ajuizar processos contra contribuintes inadimplentes;
defender interesses do Município; prestar esclarecimentos ao Ministério Público quando solicitado,
dar pareceres nas esferas administrativas e jurídicas; atender contribuintes, fazer parcelamentos dos
processos de cobranças judiciais; minutar projetos de leis para encaminhamento ao Poder Legislativo;
dar parecer aos pedidos de aposentadoria dos servidores; dar parecer aos pedidos de sindicância e in-
qUélito administrativo; minutar portarias relativas aos mesmos; bem como dar execução às determina-
ções e diretrizes estabelecidas pelo Procurador e pelo Prefeito Municipal, e tudo o mais inerente aos
encargo legais e atribuições pelos mesmos delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Leí Municípal nO31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Esl,ld() d~)RIO G',Hh10 do Sul
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CARGO: ASSESSOR EXECUTIVO - NíVEL I

LOTAÇ ÀO: Gabinete do Prefeito
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Sr. Prefeito Municipal nos compromissos c c\-entos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Assessorar no agendamento de compromissos relevantes à muni-
cipalidade: representar o Prefeito nos diversos compromissos e eventos; viabilizar contatos com em-
presas. imprensa, outros municípios e demais esferas estaduais e federais: Propor e acompanhar pro-
jetos idealizados pelo gabinete, estudando as melhores possibilidades de implantação ; receber a co-
munidade em nome do Sr. Prefeito, para viabilizara resolução dos problemas, e tudo o mais inerente
aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VfI)A"
(Lei Municipal n° 3//98, de 19 de maio de I')!)!::)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR EXECUTIVO - NÍVEL II

LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Sr. Prefeito Municipal nos compromissos e eventos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Assessorar no agendamento de compromissos relevantes à muni-
cipalidade; representar o Prefeito nos diversos compromissos e eventos; viabilizar contatos com em-
presas, imprensa, outros municípios e demais esferas estaduais e federais; receber a comunidade em
nome do Sr. Prefeito, para viabilizar a resolução dos problemas, e tudo o mais inerente aos encargos
legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelo serviço de alistamento no âmbito do município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete cooperar no preparo e execução dos trabalhos de mobili-
zação de pessoal, de acordo com as normas baixadas pela CSM; receber dos cartórios existentes na
jurisdição de sua área, as relações de óbitos dos cidadãos falecidos na faixa etária de 18 a 45 anos, de
acordo com as nonnas em vigor; efetuar o alistamento militar dos brasileiros residentes no município,
e excepcionalmente, em outros, procedendo de acordo com as nomlas e instruções existentes; alertar o
alistado de que no caso de mudança de residência, deverá comunicar a mesma a JSM de destino, logo
após a sua chegada; encaminhar ao cartório de registro civil mais próximo, os brasileiros que ainda
não tiverem sido registrados civilmente ou que ignorem onde e quando o foram, alistando-os somente
com a apresentação de certidão de nascimento; remeter à CSM, através da DEL SM, as fichas de alis-
tamento militar catalogadas por classe, nos prazos estabelecidos pela CSM; organizar e manter em dia
o fichário dos alistados pela J8M com as FAM catalogadas por classe, incinerando as dos cidadãos
cuja classe atingir a idade de 30 anos; entregar a 2a via e outras dos certificados militares requeridos,
após o pagamento da multa ou da apresentação do comprovante de sua dispensa; receber as listagens
da PAD referentes à distribuição infonnando aos concritos os seus diferentes destinos e averbando os
CAM e FAM respectivos; cooperar na fiscalização da Lei do Serviço Militar, particulannente no que
se refere às prescrições do seu art.74; e tudo o mais inerente aos encargos e atribuições legais do car-
go.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE EXPEDIENTE

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração
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'\~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelo expediente administrativo, intemo e extemo, processo
legislativo e demais procedimentos de interesse da Administração Municipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete dirigir e supervisionar todas as atividades e atos admi-
nistrativos de interesse do Município; responsável pelos serviços de cadastro de documentos, intemos
e extemos, bem assim sua respectiva tramitação, arquivamento e atendimento público; elaboração,
digitação e conferência de atos administrativos, a saber: autorizações, certidões, declarações, decretos,
editais, leis oficios, ordens de serviço, portarias, etc ...; guarda e mantença de legislação municipal,
bem como atendimento público, intemo e extemo, para consulta e pesquisa da citada documentação e
tudo mais inerente aos encargos e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE COMPRAS

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração

Eusou
't k)UCl~, ...
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is .por
lir.OVO
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelas compras efetuadas pelo Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete administrar, coordenar, fiscalizar, julgamentos e cadas-
tramentos de licitações; abertura e análise de documentos e propostas de licitantes, bem como as de
inscrição em registro cadastral de fomecedor, e suas respectivas e/ou cancelamentos; expedir os tipos
de instrumentos convocatórios, elaborá-los, divulga-los e publica-los; e publicação de boletins de in-
fonnações de todos os contratos administrativos e todos os procedimentos licitatórios realizados, bem
como dar execução às detem1inações e diretrizes estabelecidas pelo Secretário de Administração e
pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelos mesmos dele-
gadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"'
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

LOT AÇÃO: Secretaria de Planejamento

Eusou
rç, Lc)uC(")~.__

.~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pela elaboração do Orçamento do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete elaborar o projeto plurianual, Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, Lei do Orçamento Fiscal, assim como projetos de leis com encaminhamento à Câmara de
Vereadores, no que refere à Decretos de suplementação de verbas, pedidos de aprovação de concessão
de auxílios financeiros a entidades sem fins lucrativos estabelecidas no Município; abeltura de crédi-
tos especiais; controle orçamentário acompanhando a utilização das verbas pelas demais secretarias,
acompanhamento das receitas e despesas juntamente com o secretário, supervisão geral da Diretoria
de Orçamentos e Finanças, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições delegadas pelo
secretário e pelo Prefeito Municipal.

"Doe Sangue. Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO ,- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE INFORMÁTICA

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento

Eusou
f"/' I '-), JC ,,-,
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Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: responsável pelas atividades de infonnática no âmbito do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete planejar, organizar, coordenar, liderar e controlar as ati-
vidades de infonnática do Município através de análise de necessidade e implantação de sistemas
computadorizados; adotar e padrões dos fabricantes de equipamentos; divulgar a tecnologia de infor-
mações e operacionalização da produção; cabe-lhe também detenninar as necessidades do Município
em tennos de software e hardware, definir os sistemas e equipamentos de processamento a curto e.
longo prazo, avaliando viabilidades técnicas e econômicas, estabelecendo um programa de trabalho
para a área de infonnática; realizar contados com os usuários quanto ao grau de satisfação dos proces-
sos; estabelecer a terceirização de aplicações. Supervisionar os serviços administrativos da Diretoria, e
tudo o mais inerente aos encargos e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE HABITAÇÃO

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento

SíNTESE DOS DEVERES: responsável pela habitação no âmbito municipal.

Eusou
~ /A)UC("),._
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Hamburgol
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EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Compete coordenar, fiscalizar, planejar as remoções e edificações
nos loteamentos e assentamentos, atendimento ao público, supervisão deloteamentos(obras de esgoto,
água e luz) em vilas e assentamentos de loteamentos, supervisão de trecho, coordenação de proje-
tos(pólo de infonnática, distrito industrial), coordenação de todos os projetos ligados a cooperativas,
PROP AR, seleção de pessoas a serem assentadas em loteamentos e assentamentos, coordenação, des-
mantelamentos, invasões e demolições de construções irregulares, coordenação e trabalhos de remo-
ção e albergamento por ocasiões de enchentes, aprovação e destinação de materiais e transporte, re-
presenta projeto COREDE, instituições ligadas a área de habitação, entidades financeiras, habitacio-
nais e órgãos públicos, coordena fórum e simpósios ligados a área habitacional, projeta o desenvolvi-
mento do plano diretor em áreas infonnais, regulariza situações de loteamentos e assentamentos irre-
gulares, e tudo o mais inerente aos encargos e atribuições legais do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de )998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE' CULTURA

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelas atividades-fins da cultura no âmbito municipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete administrar, planejar, organizar e orientar as atividades
pertinentes à Diretoria de Cultura; executar projetos e programas culturais especialmente aqueles rela-
cionados com o fomento e desenvolvimento cultural no âmbito do Município; ordenando e incremen-
tando a cultura; promover atividades voltadas para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura lo-
cal; estimulando e realizando eventos; divulgar as potencialidades do município na área cultural;
manter intercâmbio e integração junto a órgãos e entidades ligadas às área da cultura; bem como dar
execução as detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Secretário e tudo o mais inerente aos encar-
gos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE TURISMO

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelas atividades fins do turismo no âmbito do Município

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: compete administrar, planejar, organizar e orientar as atividades
pertinentes à Diretoria de Turismo; executar projetos e programas Turísticos especialmente aqueles
relacionados com o fomento e desenvolvimento do Turismo no âmbito do Município; ordenando e
incrementando o turismo; promover atividades voltadas para o desenvolvimento e fortalecimento do
turismo local; estimulando e realizando eventos; divulgar as potencialidades do município na área
turística; organizar as diversas fonnas de turismo que o município oferece: Turismo Histórico-
Cultural, Rural, Comercial, de eventos, de negócios, dentre outros; manter intercâmbio e integração
junto a órgãos e entidades ligadas às área do turismo; oferecer infra estrutura necessária aos eventos
que levam o nome de Novo Hamburgo; oportunizar o crescimento do Turismo na cidade; proporcio-
nar passeios turísticos de caráter institucional na cidade; bem como dar execução as determinações e
diretrizes estabelecidas pelo Secretário e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo
mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3 1/98, de J 9 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Est.li.:k"' do Aio Grnndo do Sul
NOVl) Hi\MI3UHGO.- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

'0---
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CARGO: ASSESSOR DE SECRETÁRIO

LOTAÇ ÀO: Em todas as Sc'Cretarias

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Secretário

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Assessorar o Secretário nas atribuições pertinentes à Secretária,
registrar e acompanhar a agenda de compromissos do Secretário, lembrando-o dos horários pré-
estabelecidos, atender telefone. fazer ligações, aténder pre\.;amente as ligações telefônicas dirigidas ao
Secretário, consultando-o da possibilidade de atendimento, encan1inhar os documentos despachados
pelo Secretário aos órgãos destinados, protocolando sua saída, digitar memorandos, oficios e outras
correspondências designadas pelo Secretário, arquivar documentos destinados a este fim mantendo em
ordem providenciar para que o gabinete do secretário mantenha-se sempre organizado, repassar de-
terminações do Secretário aos Diretores quando designada assessorar o Secretário nas reuniões que o
mesmo participar, e tudo o mais inerente aos encargo legais e atIibuições delegadas pelo Secretário.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Muniçipal n° 31/98. de 19 de maio de IY(8)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HJ\MBURGO
Estado do Rio Grnndo do Sul
NOVO HAMBUHGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes a Diretoria de Re-
cursos Humanos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Coordenar e revisar a compra e distribuição de vale transporte;
executar atividades pertinentes ao controle de assentamentos em ficha funcional; distribuição de ,"ale
refeição; controle de atestados médicos e atendimento geral aos funcionários, executar as atividades
de liberação de consignações em folha de pagamento; representar o município em reclamatórias tra-
balhistas como preposto; propor e executar projetos que visem a melhoria do funcionamento da dire-
toria; melhoria da qualidade de trabalho dos funcionários, assessorar diretamente o Diretor e quando
solicitado, e tudo mais inerente aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO 31/98. de 19 de maio de 19<J1l)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE COMPRAS

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração

Eusou
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Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar as atividades gerais peltinentes à Diretoria de Compras.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Assessorar e coordenar, lançamentos e conferência de requisições;
elaboração de minutas de editais; de concon-ências, cartas convites, tomadas de preços, elaboração de
ofícios relativos às licitações; montagem e coordenação dos processos licitatórios; assessorar o Diretor
nas aberturas de convites; autenticação de documentos pertinentes às licitações; entrega de convites
aos licitantes; prestar infonnações internas e externas a respeito de requisições e empenhos, assessorar
o Diretor em reuniões quando solicitado; e tudo o mais inerente aos encargo legais e atribuições dele-
gadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: CHEFE DE ALMOXARIFADO

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração

SÍNTESE DOS DEVERES: responsável pejo almoxarifado do Município.

Eusou
'{i:)UCC?::_
~

Novõ
Hamburgol

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete ao chefe do almoxarifado, receber, conferir, armazenar
os materiais que necessários ao bom andamento da máquina administrativa; fazer a distribuição dos
mesmos aos setores administrativos, escolas, secretarias, creches, postos etc ...; pesquisar preços, pro-
ver materiais, efetuar compras emergências quando se fizer necessário, encaminhar as requisições de
compras à Secretária de Planejamento.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE EXPEDIENTE

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração

Eusou
.t,~.
Novõ
Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de Ex-
pediente.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor em todas as atividades administrati-
vas da Diretoria e de interesse do Município, organizar e distribuir documentos intemos e extemos,
bem organizar a sua tramitação, auxiliar no atendimento ao público; coordenar a elaboração e confe-
rência de atos administrativos; elaborar e executar projetos que visem a melhoria de funcionamento da
Diretoria, assessorar diretamente o diretor em reuniões e quando solicitado; e tudo o mais inerente aos
encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3]/98, de 19 de.maio de 1998)



,
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Gri1nde do Sul
NOVO HAMBURGO _. CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE PATRIMàNIO

LOTAÇÀO: Secretaria de Administração

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades geraispel1inentes à Diretolia de Pa-trimônio.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar à Diretoria, na sua organização, efetuar infor-
mações acerca dos bens móveis e imóveis do Município. manter em ordem arquivos e cadastros atua-
lizados do patrimônio municipal; providenciar na documentação necessária para atos de desaproplia-
ção, fiscalizar o controle da telefonia, água e luz. coordenar a fiscalização dos bens móveis existentes
nas diversas secretarias; assessorar o Diretor diretamente nas reuniões e quando solicitado, e dar exe-
cução às determinações dadas pelo mesmo, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições
delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue. Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de /9 de maio de /998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESI<1dodo Alo Grando do Sul
NOVO HAMBURGO -. CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORlA DE OR\'AMENTOS E FINANÇAS

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento

~usou
~ [()U(() ..'
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NOVO
H:mburgof
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessora o Diretor nas ati\idades pertinentes à Diretoria de Orçamentose Finanças.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o diretor na elaboração do Orçamento pluria-
nual, Leis de Diretrizes Orçamentarias, assim como outros projetos de leis pertinentes à Diretoria de
Orçamentos e finanças; auxiliar na viabilização de pedidos de aprovação de auxílios financeiros e
pedidos de suplementação de verbas; coordenar a supervisão geral da diretoria; propor e executar
projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria como um todo; assessorar o Diretor em
reuniões e quando solicitado: e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições delegadas peloDiretor.

~',' " .~~- ..•.- ,~" '-.--, """--~",,,,",",

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VJDA"
(Lei Municipal n° 3//98, de 19 de maio de 1<J9H)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento

Eusou
". Lc)uc('). _.~

porNovo
Hamburgo!

SíNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de Ha-
bitação.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete assessorar e coordenar a fiscalização das edificações nos
loteamentos e assentamentos existentes, sob a responsabilidade da Diretoria; auxiliar na supervisão e
elaboração de projetos ligados a cooperativas; coordenar a seleção de pessoas a serem assentadas em
loteamentos e assentamenos; fiscalizar invasões e demolições de construções ilTegulares; coordenar o
trabalho de remoção e albergamento por ocasiões de enchentes; auxiliar o diretor na coordenação de
Fórum e simpósios ligados a área habitacional; elaborar e executar projetos que visem e melhoria do
funcionamento da Diretoria; tanto informal quanto funcional; assessorar diretamente o diretor em reu-
niões e quando solicitado; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Di-
retor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Eslndo do Rio Grando do Sul
NOVO HAMnUfiGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

~,
, I

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE I>JFORMÁTlCA

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento

SINTESE DOS DEVERES: Assessorar o Di~tor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de 11l:-fonnática.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor, no planejamento, organização .f'

coordenação das atividades de infonnática do Município através de análise de necessidades e implan~
tação de sistemas computadorizados; coordenar medidas para adotar normas e padrões dos fabricant~~
de equipamentos; auxiliar na elaboração de pn.."'..ietospara determinar as necessidades do município em!
termos de software e hardware; coordenar a definição dos sistemas e equipamentos de processamentw
a curto e longo prazo; elaborar projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria; assesso •..
rar o Diretor em reuniões e quando solicitado, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuiçõ~.s
delegadas pelo Diretor.

"Doc Sanguc, Doe Órgiios, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 dc maio de 1')98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

c

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Desporto

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de Edu-
cação.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização e co-
ordenação das atividades pertinentes a diretoria; sistematizar as reuniões entre Titular e Diretoras das
Escolas a fim de compatiilhar informações, orientações, eventos programações, possibilitando o
acompanhamento de todas as realizações da Secretaria; efetuar a divisão de responsabilidades na exe-
cução e ou sincronização no desdobramento das ações, garantindo o sucesso das mesmas; viabilizar
as mudanças necessárias a fim de adequar e aperfeiçoar os serviços que devem ser oferecidos, de
acordo com as atribuições dos grupos e equipes de trabalho; assessorar no acompanhamento, controle
e avaliação de portarias e/ou nOffi1asde funcionamento da SMED, emitidas pelo Prefeito ou Secretá-
rio, a fim de garantir a eficiência dos serviços prestados; assessorar na elaboração de planos, progra-
mas, projetos, atividades educacionais e desportivas; aperfeiçoar o processo de planejamento, progra-
mação, acompanhamento, controle e avaliação da Rede Municipal de Ensino, a fim de concretizar
melhorias significativas no desempenho dos alunos, professores escolas, e creches da SMED, racio-
nalizando recursos, bem como assessorar diretamente o Diretor em reuniões ou quando solicitado, e
tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° '3 J /98, de 19 de maio de J 998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE DESPORTOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Desporto

Eusou
r/ I ,,"), IC /"',
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Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de
Desportos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor, no planejamento, organização e
coordenação das atividades pertinentes à Diretoria; projetar e executar eventos na área de esportes,
assim como Torneios de Bocha, volei, futebol, etc ...; efetuar a divisão de responsabilidades na execu-
ção dos projetos de competência dessa Diretoria; manter contado pennanente com as Ligas e Associa-
ções dos Árbitros das diversas categorias de esportes, para que se tenha um bom andamento das com-
petições; fiscalizar periodicamente as praças de esportes do Município, tais como: Ginásios e campos
de futebol; bem como assessorar o Diretor em reuniões ou quando solicitado, e tudo o mais inerente
aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"'
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de )998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E:,lado do Rio G/f\ndo do Sul
NOVO HAMBUI1GO _.- CAPITAL NACIONAL 00 ('.\LÇADO

CARGO: ASSESSOR DE EDUCAÇÃO INFA:\TIL

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Desportl..'I

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar equipt's responsáveis pelo desenvolvimento integral da crian-ça até seis anos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar equipes para promover a educação infantil.
primeira etapa da educação básica, a fim de favorecer o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; disciplinar o funcionamento
das creches municipais, a fim de favorecer o atendimento à demanda com estlUtura organizacional
adequada e cumprimento da legislação vigente: racionalizar a utilização dos espaços físicos e equipa-
mentos disponíveis nas creches e pré-escolas, a fim de oferecer maior número de vagas, garantindo o
atendimento à demanda reprimida e a igualdade de oportunidades nos serviços educacionais públicos
municipais; viabilizar o ajustamento das vagas à clientela existente; definir quadro de pessoal por cre-
che ou escola; instlUmentalizar professores e funcionários das creches e pré-escolas; consolidar e
apresentar relatórios das ações desenvolvidas; participar e colaborar em projetos e atividades educaci-
onais, sempre que necessário, a fim de integrar ações, intensificar e aperfeiçoar a prestação de servi-
ços, e tudo o mais inerente aos encargo legais e atribuições delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998) I



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do RIL) Gmndo do Sul
NOVO HAM8UHGO - CAPITAl. NACIONAL 00 CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DE ENSINO FUNDAivtENTAL

LOTAÇÃO: Secretmia de Educação e Desp'-'rto

SíNTESE DOS DEVERES: Assessorar equipes para promover o ensino fimdamental, de fornla obri-
gatória e gratuita na rede municipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Disciplinar o ~U10escolar, através de calendário adequado que ga-
ranta o cumprimento de carga horária, bases curriculares e dias letivos, tanto para o ensino diurno,
quanto para o noturno; revisar o regimento escolar afim de adequa-lo à legislação e a realidade esco-
lar, sempre em mudanças; atualizar permanentemente as infonnações sobre a realidade de cada escola
do ensino fundamental; viabilizar o ajustamento de vagas à demanda existente através de "chamada
Escolar", organização de tunnas, atendendo zoneamento e proximidade das residências, das crianças,
afim de adequar a demanda às vagas existentes e otimizar recursos; definir quadro de pessoal por es-
cola e respectivo provimento, considerando habilitação, experiência, carga horária e vínculo empre-
gatício dos profissionais e estagiários; instrumentalizar todos os profissionais do ensino fundamental,
nas respectivas áreas de atuação; acompanhar, controlar e avaliar a operacionalização curricular, em
cada escola, série etunna de alunos; implementar açõe~ diversificadas, projetos e atividades enrique-
cedoras da proposta pedagógica; indicar alternativas diversas para problemas de aprendizagem de
alunos com dificuldades, afim de aumentar a produtividade do sistema; integrar todos os estabeleci-
mentos do ensino fundamental ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar; apresentar
relatórios de atividades e projetos desenvolvidos; participar e colaborar em projetos e atividades edu-
cacionais, sempre que necessário, afim de integrar ações, intensificar e aperfeiçoar a prestação de ser-
viços, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Diretor.

"Doc Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lci Municipal nO 3l198, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar, planejar, coordenar e integrar todas as ações de assistênciasaos educandos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete promover a assistência aos educandos da rede municipal,
escolas e creches em todas as suas fonnas: alimentar, nutricional, saúde, psicológica, social, material
escolar e de apoio pedagógico, livro didático, transporte escolar e bolsas de estudo; viabilizar a ali-
mentação escolar em todas as escolas e creches municipais; controlar a estocagem, preparação, con-
servaçãoe distribuição dos alimentos; oferecer alimentação adequada à clientela das creches; instru-
mentalizar serventes, merendeiras, quanto ao preparo, conservação, distribuição e higiene da alimen-
tação escolar; participar junto com órgãos especializados da saúde, em campanhas de vacinação, cam-
panhas contra escabiose, pediculose e similares, envolvendo escolas e creches, a fim de favorecer a
saúde das. crianças, aumentando o sucesso na escola; promover a educação sexual, prevenção ao uso
de drogas e doenças sexualmente transmissíveis; garantir material escolar e de apoio pedagógico a
todas as crianças que demonstram insuficiência de recursos a fim de oportunizar condições iguais a
todos os alunos no processo de aprendizagem, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuiçõesdelegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, DocÓrgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal r(' 31198. de /9 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e desporto

Eusou
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Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria Admi-
nistrati va.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização e co-
ordenação das atividades pertinentes à Diretoria Administrativa; verificar as necessidades evidencia-
das na Unidades Operacionais das escolas, creches, Unidades esportivas, auxiliando na fOllnulação de
projetos, criando condições de eficácia no processo pedagógico e despOliivo em desenvolvimento,
assessorar na programação, organização, execução e controle das atividades relativas a administração
de pessoal, afim de garantir otimização no aproveitamento dos recursos humanos disponíveis de acor-
do com atribuições e competências específicas de cada um; fiscalizar a manutenção e conservação da
rede física das escolas, creches e prédios sob responsabilidade da SMED, apresentar ao Diretor relató-
rios das ações desenvolvidas, projetar e executar ações alternativas de continuidade e melhorias dos
serviços prestado, bem como dar execução as detenninações e diretrizes estabelecidas pelo diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal na 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E~t<ldo do Rio GrHndo do Sul
NOVO HAMBURGO -"- CAPITAL NACIONAL DO CAlÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE P,-\ \"IMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretl"\r nas atividades pertinentes à Diretoria de Pavimenta-
ção Asfáltica.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento organização e co-
ordenação das atividades pertinentes à Direk""lriade Pavimentação Asfáltica: supervisionar e coordenar
a produção de asfalto para manutenção da \ias públicas existentes no Município; produção esta feita
através de duas usinas de asfalto, uma à fiio e outra à que, respectivamente a base de brita e massa
asfática par posterior execução de pavimentação: fiscaliza e supervisiona o funcionamento da caldeira
mantendo o material asfáltico aquecido, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições dele-
gadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n" 31/98, de 19 de maio de J 998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESlndo do Rio Grn/)cio do Sul
NOVO HAMBUHGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA GERAL

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

Eusou
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades pertinentes 3 Diretoria Geral.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar, planejar, organiza. C'úordenar e supervisionar.
todas as atividade pertinentes à Diretoria; fiscalizar os atos administrativos pertinentes ao controle e
desenvolvimento de expedientes administrativos de interesse da Secretaria: Assessorar no gerencia-
mento de recursos humanos e materiais; aperfeiçoar os serviços que devem ser oferecidos à comuni-
dade; propor e executar projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria; assessorar di-
retamente o Diretor em reuniões e quando solicitado, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atri-
buições delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 19<JH)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Esti1do do R<~)Grande do Sul
NOVO HA"'tt,URGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE OBRAS PLJBLlCAS

LOTAÇÃO: Secretalia deObms Públicas

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria deObras Públicas.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização, coor-
denação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; fiscalizar, executar e orçar serviços, na
construção e conservação de vias públicas, drenagem pluvial, saneamento urbano e de próprios muni-
cipais, planejar e realizar plano de obras públicas no município; projetar custos que ficam valores de
serviços da municipalidade; propor e executar projetos e visem a melhoria do funcionamento da Di-
retoria; melhoria da qualidade de trabalho dos funcionários; assessorar diretamente o diretor em reu-
niões e quando solicitado; bem assim dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo
Diretor, e tudo o mais inerente aos encargos legais do cargo .

"000 Sangue, Doe Órgiios. SALVE UMA VIDA"
(Lei MunícípaJ n° 31/98. de 19 de maio de 1(98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
J Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE CONTROLE DE PROJETOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

Eusou
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais peliinentes à Diretoria de estu-
dos e Projetos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização, coor-
denação e fiscalização de todos os procedimentos que implicam na aplicação do Plano diretor; efetuar
a divisão de responsabilidades na execução e no desdobramento das ações estabelecidas, garantindo o
sucesso das mesmas; coordenar e fiscalizar a correta aplicação da legislação vigente para construção
civil e urbana; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado; propor e executar
projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria, melhorando a qualidade de trabalho dos
funcionários; bem assim dar execução as detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Diretor, e tudo
o mais inerente aos encargos legais do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE ESGOTOS PLUVIAIS

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

Eusou
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,~

Novõ
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SíNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de Es-
gotos Pluviais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização, coor-
denação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; propor, planejar e executar projetos para
manter e promover a qualidade do saneamento; fiscalizar a confecção de tampas pré-moldadas de es-
goto; supervisionar as interligações à rede pública; bem como dar execução à detenninações e diretri-
zes estabelecidas pelo Diretor; propor e executar projetos que visem a melhoria do funcionamento da
Diretoria; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado, e tudo o mais inerente
aos encargo legais do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA V[DA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DE OBRAS CIVIS

LOTAÇÃO: Secretaria de Ohras Púhlicas

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar nas atividades gerais pertinentes às Obras Civis.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar no 'planejamento, organização coordenação e
fiscalização das atividades pertinentes às Obras Civis; propor a execução e fiscalização da pavimenta-
ção e manutenção das vias públicas do Município; coordenar a execução de pa,lmentos novos e re-
composição devido a movimentos diversos; propor e executar projetos que 'lsem a melhoria do fim-
cionamento das Obras Civis; melhoria da qualidade de trabalho dos funcionários: e tudo o mais ine-
rente aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Superior Hierárquico.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n" 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: CAPATAZ

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

Eusou
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelas equipes na execução de obras, junto às Subsecretárias.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete chefiar, coordenar, fiscalizar e orientar as equipes de
trabalho; fazer a distribuição de máquinas e equipamentos para as tunnas de trabalho junto as subse-
cretárias do Município; orientar e coordenar os serviços de limpeza de valas; capina e roçada das ruas
a avenidas dos bairros do Município, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições delega-
das pelo superior hierárquico.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

~.'"f ~..•.
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CARGO: CHEFE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelas atividades de produção de asfalto das usinas do Muni-
cípio.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete chefiar, coordenar, orientar, supervisionar ao serviços da
produção de asfalto; produção de asfalto frio e quente, respectivamente à base de brita e massa asfálti-
ca, para posterior execução de pavimentação; controla e mantém a caldeira em funcionamento man-
tendo o asfalto aquecido; bem como executar as determinações e diretrizes estabelecidas pelo seu su-
perior, e tudo o mais inerente aos encargo legais e atribuições do cargo.

"DoeSangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grnndo do Sul
NOVO HAMOUHGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar e supervisionar as equipes de fiscais do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar e supervisionar as equipes de fiscais respon-
sável pela fiscalização de obras públicas, tais como ruas, redes de saneamento, próprios municipais e
outros, realizados por empreiteiras contratadas ou pelas próprias Secretarias, além de emitir laudos
técnicos e de vistorias, bem como assessorar aos outros órgãos do Município, referentes as obras de
construção civil; e tudo o mais inerente aos encargos legais do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nD 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Gllll1de do Sul
NOVO HAMI3UHGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE S:\lJDE

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

SiNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de Saú-de.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização, coor-
denação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; organizar os diversos setores de tl.:'I\lna
que a população receba à atendimento básico de saúde; propor desenvolver e executar projetos na área
de saúde, assegurando que os projetos e todas as ações ligadasà saúde desenvolvam-se de [\.'Irmasatis-
fatória; propor e executar projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria. assessorar
diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado, e tudo o mais inerente aos encargos legais e
atribuições delegadas pelo. Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VfDA"
(Lei Municipal o'" 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Eusou
~.LC)UC(')( -

'~

Novõ
Hamburgol

SíNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes a Diretoria de
Ação Social.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; zelar pelo cumprimento das medi-
das de proteção aos necessitados da comunidade em geral; coordenar a triagem de portadores de .
HIV, gestantes carentes, crianças de baixo peso, situações de extrema pobreza, acompanhar e fisca-
lizar o trabalho das equipes, providenciar altemativas para solução de problemas que por ventura
surgirem; propor e executar projetos que visem a melhoria do funcionamento da DiretOlia; melho-
rando as condições de trabalho dos funcionários; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e
quando solicitado, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA AGRO-PECUÁRIA

LOTAÇÃO: Secretaria de Agricultura
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pel1inentes à DiretOl;a de
Agro-Pecuária.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete assessorar o Diretor no planejamento, organização, co-
ordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; coordenar o fomento da atividade
lUfal no município melhorando o nível sócio-econômico da população rural, auxiliar o acesso da
população a produtos agropecuários locais; planejar atividades no meio lUral para evitar problemas
causados com o êxodo rural; organizar cursos de capacitação; organizar gmpos produtivos; coorde-
nar frentes de comercialização, como as feiras do produtor; propor e executar projetos para melhoria
do funcionamento da Diretoria; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado, e
tudo o mais inerente aos encargo legais e atribuições delegadas pelo diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grnndo do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE OBRAS RURAIS

LOTAçAo: Secretaria de Agricultura
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria dt'Obras Rurais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no plane..iamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; assessorar no controle da mão-de-
obra e na distribuição de máquinas na área rural; coordenar e fiscalizaras obras nas vias públicas,
dos acessos e estradas das propriedades rurais; propor e executar projetos que visem e melhoria da
Diretoria; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado; e tudo o mais inerente
aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Diretor.

. . . .' .

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMAVJDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 19lJ8)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rt~)Gr,lndo do Sul
NOVO HAMBURGO _. CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pel1inentes à Diretoria de
Serviços Urbanos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividade pertinentes à Diretoria; assessorar na execução e fiscaliza-
ção no que se refere as vias públicas, pintura de cordões, praças, jardins, banheiros públicos, ilumi-
nação, passeios, terrenos baldios; bem como dar execução as detenninações e diretrizes estabeleci-
das pelo seu superior; propor e executar projetos que visem a melhoria da Diretoria; assessorar o
Diretor em reuniões e quando solicitado; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições
delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgiíos, SALVE UMA VIDA"
(Lei MunícípaJ rf' 31/98, de 19 de maio de JYYS)
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Glande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pet1inentes à Diretotia de
Limpeza Pública.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização co-
ordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria: coordenar e fiscalizar a limpeza dos
logradouros públicos, capina roçada, recolhimento de lixo urbano, ,.iabilizar as mudanças necessáti-
as a fim de adequar e aperfeiçoar os serviços que devem ser oferecidos, de acordo com as atribui-
ções dos grupos e equipes de trabalho; bem como executar as detenninações e diretrizes estabeleci-
das pelo seu superior; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado; e tudo o
mais inerente aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de II)I)X)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos

Eusou
i /A")uc (:),-
't,. ./

.~

Novõ
Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de
Cemitérios Municipais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; coordenar e fiscalizar os serviços
referentes aos Cemitérios Municipais, na área administrativa; bem como dar execução as determina-
ções e diretrizes estabelecidas pelo Diretor; propor e executar projetos que visem a melh01;a do nm-
cionamento da Diretoria; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado, e tudo o
mais inerente aos encargos legais e atribuições delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VID~"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: CHEFE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos

Eusou
i,Lc)ucc)'._
~ "..~.-'-""r;~r
Novo
Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelos serviços de iluminação pública no âmbito d municí-
pio.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete chefiar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos executa-
dos pelas equipes de eletricistas e auxiliares, em logradouros públicos onde atua o setor de ilumina-
ção pública; bem como apontar falhas que por ventura venham a ocorrer; cumprir e fazer cumprir as
determinações e diretrizes estabelecidas pelo seu superior; e tudo o mais inerente aos encargos legais
do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO H,.\MBLJRGO
Estado do Rio G/lIllUO do Sul
NOVO HAMI3UI1GO -- CAPlrAL NACI(")N.•\l..l'I.."' ,:.\t ',',1\1 H)

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE TRANSITO

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Trnnsp'-'rtcs c Segurança

Eusou
.....[-')UC -)t"\ . \...,. . \ ,. t

~

Novõ
Hamburgo!

n
../

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pel1inentes à Diretoria deTrânsito.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes á Diretoria; coordenar e fiscalizar projetos e
propostas referentes ao quadro e treinanlento de pessoal e legislação de trânsito; organizar e ol;entar
a distribuição dos recursos humanos e materiais; propor a executar projetos que visem a melhoria e o
aprimoramento das atividades a serem desenvoh.idas pela Diretoria; bem como executar as determi-
nações e diretrizes estabelecidas pelo Diretor; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quan-
do solicitado; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue. Doe Órg:ios, SALVE UM0. VIDA"
(Lei Munieipal n° 31/9X, de )1) de maio de IY9X)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO H,,\MBUHGO
Estado do RIo Gr;mcio do ~;lll
NOVO HAMOUFiGO - --CAPITl\L NACIONAL D~) CAI Ç/\I)()

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE TRANSPORTES

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança

Eusou..' l ~)UC -j
" l", .,'"",

~N por

Hfi!l~~

o

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorara Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria deTransportes.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; coordenar o desenvolvimento de
organização e métodos nas áreas de recursos humanos, máquinas e equipamentos rodO\iários; pro-
por e executar projetos que visem a melhoria estrutural, operacional e administrativa da Diretoria;
assessorar na fiscalização e regulamentação do transporte público, coletivo e individual em geral;
bem como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Diretor; Assessorar direta-
mente o Diretor em reuniões e quando solicitado; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atri-buições do cargo.

"Doe Sangue,Doe Órgãos, SALVE UMA Vlf)A"
(Lei MUnJ<.:ipd n° 3 //98, de /9 de maio de 199~)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HÀM8U~lGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, transporte e Segurança

Eusou
" {Á~JUC\:), .
.~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES; assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria da
Guarda Municipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; planejar e coordenar os horários e
escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários; levar ao conhecimento do Diretor verbal ou
por escrito todas as ocorrências que não lhe caiba resolver; promover reuniões periódicas com os
inspetores; ser intermediário na expedição de todas as ordens relativas à disciplina; cumprir e fazer
cumprir as Nonnas Gerais de Ação e Manuais de Instrução; assessorar diretamente o Diretor em
reuniões e quando solicitado; e tudo o mais inerente aos encargos legais atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de il)98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO C;\LÇADO

CARGO: CHEFE GERAL DAS OFICINAS MECÂNICAS

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Eusou
./ L -)Uc r)',l~ \~._
-,~

Novõ
Hamburgo!

r

SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar os serviços das oficinas leve, pesada e de chapeação e
pintura.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete chefiar, coordenar, orientar e supervisionar todos os
serviços das oficinas leve, pesada e de chapeação e pintura; fiscalizar a entrada e saída de veículos e
equipamentos da oficina; gerenciar os serviços de manutenção; solicitar peças de manutenção e re-
posição; orientar a distribuição dos recursos humanos e materiais do setor; promover um clima de
cooperação entre os funcionários ligados ao setor; e tudo o mais inerente aos encargo legais atribui-
ções do cargo.

"Doe S;.mgue, Doe Órgilos, SALVE UMA VIDA'-
(Lei Municipal n° 31/9~, de 19 de maio de !l)l)8)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: CHEFE DE OFICINA - MECÂNICA LEVE

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Eusou
'-(i:)UC(), _
.~

por

Novo
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: responsável pelos serviços de oficina mecânica leve.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete chefiar, coordenar e acompanhar os serviços de oficina
efetuados em automóveis, caminhonetes e caminhões da frota do município; controlar a entrada e
saída de serviço, dos veículos na oficina; solicitar aquisição de peças e componentes mecânicos ne-
cessários para o devido conserto e manutenção das viaturas; emitir relatórios técnicos quando neces-
sários; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA""
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO C/\l ..ÇADO

CARGO: CHEFE DE OFICINA - MECÂNICA PESADA

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Eusou
.~\l()UC(), .

,~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: responsável pelos serviços de oficina mecânica Pesada.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete chefiar, coordenar e acompanhar os serviços de oficina
efetuados em máquinas e equipamentos, implementos rodoviários e agrícolas da frota do município;
controlar a entrada e saída de serviço, dos mesmos na oficina; solicitar aquisição de peças e compo-
nentes mecânicos necessários para o devido conserto e manutenção das viaturas; emitir relatórios
técnicos quando necessários; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: CHEFE DE OFICINA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Eusou
'\ k)uc(:). _

~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelos serviços de oficina de Chapeação e Pintura.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete chefiar, coordenar e acompanhar os serviços de oficina
de chapeação e pintura efetuados em veículos, máquinas e equipamentos, implementosrodoviários e
agrícolas da frota do município; serviços funilaria, jato de areia, manutenção e recuperação da frota,
controlar a entrada e saída de serviço, dos mesmos na oficina; solicitar aquisição de peças e compo-
nentes mecânicos necessários para o devido conserto e manutenção das viaturas; emitir relatól;Os
técnicos quando necessários; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAf\H1Uf~GO
Estado do Rio Grnndo tiu Sul
NOVO HAMOUI1GO .- CArllAI. NACIONAl. [X~ " '\1 \' .\~','

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DO \'ERDE

LOTAÇÃO: Secretaria de Meio Ambiente

Eusou
• -' J ')Ur -)\ lA, \.~ ...•
'------/
Novõ
Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria d\.'\Verde.

EXEMPLOS DE ATRIBUrçÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organizaç~lo.
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; coordenando e fiscalizando a flora
e a fauna, parques, jardins e praças situadas no Município; planejar e executar ações assegurando a
melhoria da qualidade de vida dos habitantes: propor e executar projetos que visem a melhoria do
funcionamento da Diretoria;' bem como dar execução as detenninações e diretrizes estabelecidas
pelo Diretor; Assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado; e tudo o mais ine-
rente aos encargo legais e atribuições do cargo,

"IJf)';; Sangue, Doe Órgüos, SALVE UMA VIDA"
(L<':I -"1uni<:ÍpaJ n" 31/9X, de 19 de maio de ")')X)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMOUr~GO
Estado do Rio GrDnc!u d\) Sul
NOVO HAM8UI~GO _.- Cr\PI1AL NACIONAL ['1.) CAI \:'>\["\.)

Eusou
../ J_)UC ""'")
\ lA~~l't

~N por

H:u!lY9~
CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

lOTAÇÃO: Secretaria de T"1eioAmbiente

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de
Licenciamento e Controle Ambiental.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; coordenando e fiscalizando tudo
que se refere aos licenciamentos e controle ambiental no âmbito do Município; planejar e executar
ações assegurando a melhoria da qualidade de vida dos habitantes; propor e executar projetos que
visem a melhoria do funcionamento da Diretoria; bem como dar execução as determinações e dire-
trizes estabelecidas pelo Diretor; Assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado;
e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

, i

"Doe Sangue. Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei M unicípal n" 31/98. de /9 de maio de J ,),)X)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

LOTAÇÃO: Secretaria do Meio Ambiente

Eusou
" i:)UC~),-

..~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar no planejamento, controle das unidades de Conservação e
parques.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação, fiscalização das atividades pertinentes a Diretoria; auxiliando no cumprimento das
Leis Municipais; organizar e assessorar no planejamento, controle das unidades de Conservação e
parques; executar as determinações e diretrizes estabelecidas pelo Diretor e Secretário; assessorar
diretamente o Diretor e o Secretário em reuniões e quando solicitado; e tudo o mais inerente aos .
encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAI'MJUnGO
Estado do Rio Granclorlo Sul
NOVO HAMOURGO~-- CAPITAL N'\I.~IONAL I~U (:'\1 •.:-\1 h)

CARGO: ASSESSORDE LICENCIAMENTO Al\-tBIEr\TAL

LOTAÇÀO: Secretaria do Meio Ambiente

Eusou
,( l,:)uc \.:),
-~

Novõ
Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nos processos de licenciamento de empreendi-
mentos industriais, comerciais, de serviços, agrosilvopastoris, parcelamentos de solo, extração mine-ral e outros.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação, fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; auxiliando no cumprimento das
Leis Municipais; assessorando nos processos de empreendimentos industriais, comerciais, de servi-
ços, agrosilvopastoris, parcelamentos de solo, extração mineral e outros verificando no local as con-
dições exigidas para o licenciamento; bem como executar as determinações e diretrizes estabeleci-
das pelo Diretor e Secretário; assessorar diretamente o Diretor e o Secretário em reuniões e quando
solicitado; e tudo o mais inerente aos cargos legais e atribuições do cargo.

"Doe S"nguc, [)oc Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei :\funicjpaln"31/9S.dc IlJde fT)aíouc IYlJX)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO H/\I\H3UfiGO
Estado d(' RI() Gmnclo do SIJI
NOVO HAI\IOUHGO CAPI rAI. N/\CIONAL DU ~'-\l,,' .\nu

CARGO: :\SSESSOR DE MANEJO DE RESiDUOS

LOTAÇAo: Secretaria do Meio Ambiente

Eusou
" J ~)I J,... -j. \ t" ,.,lA \..0 \...... ,

~
POI"Novo

Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades ligadas a destinação final dos resi-duos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação, fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; auxiliando no cumprimento das
Leis Municipais; assessorando nos processos de ati\idades ligadas a destinação final dos resíduos.
ao reaprlweitamento dos mesmos, através de reciclagem. buscando minorar o impacto ambiental
causado pelos resíduos; executar as detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Diretor e Secretá-
rio; assessorar diretamente o Diretor e o Secretário em reuniões e quando solicitado; e tudo o mais
inerente aos cargos legais e atribuições do cargo.

"f),)C Sanguc. Doe Órgãos. SALVE UMA VJ/)A"
(Lei Municipal n° .1//98, de 19 de maio de IYYX)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAM8unco
Eslado do RIo Gr,lfh.ic1 do Sul
NOVO HAMI3U11GO - CAP/T/XL N,\Cll'N .\L [X) \:.1\1 (,:I\I)l)

CARGO: ASSESSOR DE ARBORIZ.-\(ÃO URBANA

LOTAÇÃO: SlYretnria do Meio Ambil'ntc

Eusou
.'- J ~)U( -)\ (.,L \,.

'~

Novó
Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar no planejamento econtn)le das unidades de arbOl;zação
urbana, induindo a produção de mudas, conservação, poda, bem como, a coordenação das ativida-
des do horto mlUlicipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUrçÕES: Compete ao assessor de arborização urbana assessorar o Diretor
no planejamento. organização, coordenação, fiscalização das atividades pertinentes a Diretoria; au-
xiliando no cumprimento das Leis Municipais; organizar e assessorar no planejamento, controle das
unidades de arborização, incluída a produção de mudas, conservação. poda e a coordenação do horto
municipal; executar as determinações e diretrizes estabelecidas pelo Diretor e Secretário; assessorar
diretamente o Diretor e o Secretário em reÚniões e quando solicitado; e tudo o mais inerente aos
encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe S,mguc. Doe Órgãos, SI\LVE UMA V/DA"
(Lei Municipal o" 3 1/9X. de J 9 de maio <k IIj')X)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMDUHCiO
Estado do Aio Gr;lIldo cIoSlll
NOVO HAMBURGO -,-CArYrM, NJ\C:/ONJ\L {)() (:.\1 Ç'\[', \

CARGO: ASSESSOR DE PLANEJAMENTO AIVIBIE:\TAL

LOTAÇAo: St'Cretaria do Meio Ambiente

Eusou
,/ L '")"UC'-j\ l \....•

,~
porNovo

Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar no planejamenrü e atividades pertinentes a educação ambi-
ental e recuperação de áreas de5"tradadas,

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete ao aSSeSSl"lfde planejamento ambiental assessorar o
Diretor no planejamento, organização, coordenação, fiscalização das atividades pertinentes a Direto-
ria; atlxiliando no cumptimento das Leis Municipais; organizar e assessorar no planejamento e athi-
dades pertinentes a educação ambiental e recuperação de áreas degradadas, executar as detem1ina-
ções e diretrizes estabelecidas pelo Diretor e Secretário: assessorar diretamente o Diretor e o Secre-
tário em reuniões e quando solicitado; e tudo o mais inerente aos encargos legais e attibuições docargo.

"D./; S;mguc, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lct Munjc;jpal n" 31/98, de 19 de maio de IY')X)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO H"\rv1BlH~GO
Eslndo do Rio Grnnl10 do Sul
NOVO HAMOURGO -. eM'ITA!. NACIUN.\L [1(1 l' -\1 VII)()

CARGO: ASSESSOR DE GABINETE DO \'lCE-PREFEITO

LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Viee-Prefeito

Eusou'i -jU"'" __)',A, \.l"

~

Novõ
Hamburgol

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Compete assessorar o Vice-Prefeito; controlar a agenda do Vice-
Prefeito; dar atendimento ao público nas questões pertinentes ao gabinete; encaminhar receber e
arquivar correspondências; assessorar o Vice-Prefeito em eventos que o mesmo se fizer representar;
propor e executar projetos que visem o melhor andamento das ati\.idades pertinentes ao gabinete;
assessorar o Vice-Prefeito em reuniões e quando solicitado; dar execução as determinaçõe.s e diretri-
zes estabelecidas pelo mesmo; e tudo o mais inerente aos encargos legais atribuições do cargo,

i

i
I
I

I

I~-

"J)()C S,mguc, Doe Órgãos, SALVE UMA VfDA"
(L<.:íMunicipal n° 31/9X, de 11) dc rrwío de I 'J')X)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL 00 CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE CULTURA

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo

Eusou
" Lc)uc ~)..

~

Novõ
Hamburgo!

c

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretol;a de
Cultura.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização co-
ordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; coordenar os projetos e programas
culturais desenvolvidos no município; planejar atividades culturais nos bairros; propor e executar
projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria; bem como executar as determinações
e diretrizes estabelecidas pelo Diretor; assessorar o Diretor em reuniões e quando solicitado, e tudo o
mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 19n)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grnndo (io Sul
NOVO HAMBURGO - CAPIT-\L NACIONAL Pl) CAI <,:/\{)O

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE TURISr-,.10

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo

Eusou
.( l\.)U(().

.~

Novõ
Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas ath.idades gerais pertinentes à Diretoria deTurismo.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento. organização co-
ordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; coordenar os projetos e programas na
área de turismo desenvohidos no município; planejar atividades ligadas ao turismo; propor e exe-
cutar projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria; bem como executar as detemli-
nações e diretrizes estabelecidas pelo Diretor; assessorar o Diretor em reuniões e quando solicitado,
e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Drle Sangue, Doe:Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lt:íMufilcípal n" 31/98, de 19 de maio de IlJYX)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGOS

LOT AÇÃO: Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços

Eusou
,/ J r-)Uc rj,u ..... ,....,

\,~

por
Novo
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelos serviços da Agência Municipal de Empregos.

EXEMPLOS DE ATRIBlJIÇÕES: Compete, planejar, administrar e elaborar projetos e atividades
que viabilizem a ampliação de vagas oferecidas e as efetivações de empregos; cadastrar e visitar
empresas; contatar e assessorar as empresas cadastradas a respeito das vagas oferecidas; controlar e
acompanhar o desenvolvimento das pessoas encaminhadas ao emprego e emitir relatórios para ava-
liação do trabalho da agência; promover através de parcerias cursos de especialização para os des-
empregados; supervisionar o atendimento ao público, visando o melhor desempenho da agência, e
tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1(98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Orando do Sul
NOVO HAMBURGO .- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE SAÚDE

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelos programas da área da Saúde no âmbito do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete basicamente organizar os diversos setores de forma que a
população receba o atendimento básico de saúde, desenvolver projetos na área de saúde, orientar seus
subalternos de forma a assegurar que os projetos e todas as ações ligadas a saúde desenvolvam-se de
fonna satisfatória, bem assim dar execução as determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito
Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE AÇÃO SOCIAL

LOT AÇÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Eusou
,'( !A)UC(),-

~

l\Io\ló
Hamburgo!

n.

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelas atividades na área da Ação Social no âmbito do Muni-
cípio.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete basicamente desenvolver atividades na área da Ação
social, zelando pelo cumpI;mento das medidas de proteção aos necessitados da comunidade em geral,
de fonna a atender necessidades básicas utilizando-se dos recursos a seu dispor, responsável pela tria-
gem de portadores de HIV, gestantes carentes, crianças de baixo peso, situações de extrema pobreza,
acompanhando o trabalho das equipes, providenciando alternativas para solução dos problemas que
surgirem, manter pennanente articulação com os membros responsáveis por todas as áreas de atendi-
mento, bem assim dar execução às detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e
tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de_maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: COORDENADOR DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde a Ação Social

Eusou
',Lc)uc(,), _

~

Novõ
Hamburgo!

SíNTESE DOS DEVERES: Responsável pelos serviços prestados pela Fannácia Comunitária.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete coordenar, planejar e executar as atividades rotineiras
da fannácia comunitátia; implantar e avalizar os clitétios para distribuição de medicamentos para a
população; executar o planejamento e revisão da compra e manipulação dos componentes químicos;
supervisionar a obediência às prescrições médicas, quanto aos medicamentos; supervisionar o aten-
dimentos a comunidade, oferecendo suporte e treinamento aos atendentes; realizar relatólios de
controle da distribuição de remédios, e tudo o mais inerente aos encargos legais e attibuições do
cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de )Y98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: COORDENADOR DE LABORATÓRIO

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Eusou
'\ Lc)uc()(,_

~

Novõ
Hamburgol

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pelo Laboratório da Fannácia Comunitária.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete coordenar, administrar e planejar as atividades perti-
nentes ao Laboratório; revisar as atividades de coleta de material; preparação de cultura, classifica-
ção e testagem de amostras; supervisionar e responsabilizar-se pela conservação e manutenção dos
equipamentos, instrumentos e aparelhos do laboratório; fazer planejamentos estratégicos e emitir
relatórios das atividades desenvolvidas, e tudo o mais inerente aos encargos legais a atribuições do
cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÕES

LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito

Eusou
'\ Lc)uc("), _0

.~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Assessora a Comunicação social no âmbito do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar todas as atividades de comunicação social;
auxilia o Assessor de Imprensa nas suas atividades; busca infonnações nas Secretarias e suas Dire-
torias; ajuda na elaboração de releases para a imprensa, infonnando para a mídia as atividades da
Prefeitura de Novo Hamburgo; auxilia na taxação de matérias veiculadas na imprensa; fotografa e
mantém arquivos fotográficos das obras realizadas pelo Município, para arquivo e para auxiliar a
mídia, e tudo o mais inerente aos encargo legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E~"l\.iíJ do Rio Grnlldo do Sul
NOVO HArvH3URGO - CAPITAL NACIONAL DO C,-\LÇADO

CARGO: ASSESSORDA DIRETORIA DE TRIBUTOS ~IOBILIÂRIOS

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas ati\idades gerais pertinentes à Diretoria deTributos Mobiliários.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenaç.ào e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; coordenar e fiscalizar a aplicação
da legislação do ISSQN; fiscalizar a liberação de alvarás e licenciamentos, dar assessoramento aos
contribuintes esclarecendo dúvidas dos mesmos: propor e executar projetos que visem a melhoria do
funcionamento da Diretoria; dar execução as determinações e diretrizes estabelecidas pelo Diretor;
assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado, e tudo o mais inerente aos encargo
legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de J99H)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
, EslnclO do Rio Grnndo do Sul

NOVO HAMDUf1GO _. CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda

Eusou
,/ -j .. -
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de
Tributos Imobiliários.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; coordenar e fiscalizar a aplicação
da legislação do ITBI, IPTU, Taxas, contribuição de melhorias, Dívida Ativa, dinamizar o atendi-
mento aos contribuintes; dar assessoramento aos contribuintes esclarecendo dúvidas dos mesmos;
propór e executar projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria; dar execução as
detenninações e diretrizes estabelecidas pelo Diretor; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e
quando solicitado, e tudo o mais inerente aos encargo legais e atribuições do cargo.

"Doc Sangue, Doc Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei MunicipaJ n° 3 J/98. dc J 9 de maio de J948)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO--. CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda

Eusou
1lc)UC~)( .-
.~

Novõ
Hamburgo!
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de
Contabilidade.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização,
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à DiretOlia; fiscalizar e controlar a emissão de
ordens de pagamento, adiantamento de numerários, fiscalizar e controlar a receita e despesa; asses-
sorar na emissão de notas de empenho de despesas orçamentarias; coordenar e fiscalizar a concilia-
ção bancária; mantendo atualizado o cadastro com códigos de fornecedores em geral; propor e exe-
cutar projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria; executar as determinações e
diretrizes estabelecidas pelo Diretor; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solici-
tado; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grill1do do Sul
NOVO HAMBURGO-- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSORDA DIRETORIA DE INDLISTRIA

LOTAÇÃO: Secretaria de Indústria. Comércio e Serviços

Eusou
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SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas ati\.idades gerais pertinentes à Diretoria deIndústria.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, organização.
coordenação e fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria: orientando e acompanhando as
empresas que queiram se instalar no Município ou que já estejam instaladas; fiscalizar o atendi-
mento do balcão de negócios; fiscalizar a implantação do pólo de informática; propor e executar
projetos que visem a melhoria do funcionamento da Diretoria; dar execução as determinações e di-
retrizes estabelecidas pelo Diretor; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicita-
do; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3 1/98, de J 9 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBUFiGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Indústria Comércio e Serviços

Eusou
"Lc)uc('). _

...~

Novõ
Hamburgo!

n.

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Di-
retoria de Comércio e Serviços.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar o Diretor no planejamento, orga-
nização, coordenação, fiscalização das atividades pertinentes à Diretoria; auxiliando no
cumprimento da Lei Municipal nOI65/97; organizar o recadastramento dos estabeleci-
mentos comerciais do município; planejar o estreitamento das relações entre o Município
e as empresas comerciais; orientar o atendimento ao contribuinte prestando infonnações
sobre andamento dos processos de viabilidade; bem como executar as determinações e
diretrizes estabelecidas pelo Diretor; assessorar diretamente o Diretor em reuniões e
quando solicitado; e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de )9 de maio de )998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Eslndo do Rio Gr;lf1"kdo Sul
NOVO HAMOURGO CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESS<JR DE GABINETE

LOTAÇÃO: Gabin~tc do Prefeito

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar nas atividades do Gabinete. do Chefe do Gabinete
e do Secretário Especial de Assessoramento.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Assessorar o Prefeito. Chefe do Gabinete e o Secretá-
rio de Assessoramento nas atividades pertinentes aos mesmos; registrar e acompanhar a
agenda de compromissos dos mesmos; lembrando-os de horários pré-estabelecidos, aten-
der telefone, fazer ligações; encaminhar docwnentos despachado pelos mesmos; acompa-
nhar os mesmos em eventos e reuniões; pro\idenciar para que o gabinete dos mesmos
mantenha-se sempre em ordem; executar as detenninações estabelecidas peJos mesmos; e
tudo o mais inerente aos encargo legais e atribuições do cargo.

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municípal nl> 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSESSORAMENTO

LOTAÇÃO: Secretaria Especial de Assessoramento

Eusou
1k)UCl)~._
~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pela ligação político administrativa entre o executivo e o
legislativo.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete executar, coordenar, a política detenninada pelo chefe do
executivo, quanto as projetos de lei que tramitam no legislativo. Deve ainda tratar dos assuntos que
dizem respeito as solicitações dos contribuintes através do Tele-Participação, dando-lhes respostas às
informações solicitadas. Deve assessorar o Prefeito, assisti-lo, representa-lo, quando solicitado, bem
como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais
inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

";Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3 1/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
E~"ld(, rh, F110Ç;';l/)do do Sul
NOVe) /-l;\MUUIK10-- C;\PITALN,\CIONALDO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DO TELE - PARTICIPAÇÃO

lOTAÇ:\O: Gabinete do Prefeito

Eusou
./ J '-)U,r)ttU L-l" f.~", .
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SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pela equipe de atendimento do Tele-Participação.

EXEMPLOS DE ATRIBUiÇÕES: Compete assessorar. coordenar, organizar e orientar a equipe de
atendimento do Tele-Participação; receber pedidos de prmidencias e remeter respostas aos solicit,Ul-
tes; coordenar e orientar os atendimentos e infonnações repassadas aos contribuintes para que sejam
as mais precisas, corretas e atuais possíveis: propor e executar projetos buscando o aprimoramento do
sistema de atendimento e das ferramentas de trabalho do Tele-Participação; solicita agilidade das Se-
cretarias para o atendimento dos pedidos solicitados; organiza reuniões com fiscais do Município,
para repassar orientações sobre os serviços prestados pelo Tele-Participação e pedidos de providenci-
as; repassa informações à Assessoria de Imprens.a para a devida divulgação; bem como dar execução
as determinações e diretrizes estabelecidas pelo seu superior; e tudo o mais inerente aos encargos le-
gais e atribuições do cargo.

"Do(; Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de IlJ9g)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: DIRETOR DE ESTUDOS E PROJETOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento

Eusou
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Novo
Hamburgo!

SíNTESE DOS DEVERES: responsável pela Diretoria de Estudos e Projetos(Plano Diretor)

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete coordenar, fiscalizar planejar, fazer vistoria de funda-
ções, alinhamentos, plantas populares, indenizações(1evantamentos) plano Diretor( equipe de apoio),
desapropriações, cedências(levantamento de área pública), impugnações de impostos, abeliura de
ruas, projetos de leis, processos de usucapião, certidões de zoneamento, viabilidade de funcionamento,
projetos de obras civis(arquitetônicos e elétricos), memoriais descritivos, elaboração do código de
obras, coordenação de pessoal, participação em comissões(1icitações, junta de recursos fiscais, conse-
lho municipal de urbanismo, cadastro e outros) e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribui-
ções delegadas pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de )998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

CARGO: ASSESSOR DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento

Eusou
,./,[()UC(,),_
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Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar o Diretor nas atividades gerais pertinentes à Diretoria de Es-
tudos e Projetos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: compete assessorar, coordenar o processo de fiscalização de visto-
rias de fundações, alinhamentos, desapropriações, etc ..., coordenar a elaboração de projetos de abertu-
ra de ruas, viabilidade de funcionan1ento; assessorar na elaboração do código de obras; coordenação
de pessoal, participar de comissões(licitações, junta de recursos fiscais, conselho municipal de urba-
nismo e outros); assessorar diretamente o Diretor em reuniões e quando solicitado; elaborar projetos
que visem a melhoria do funcionamento da Diretori,a; e tudo o mais inerente aos encargos legais e
atribuições delegadas pelo Diretor.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



PHEFEITUFlA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Esl;lcfo <in I:"{'nC;"\!hh' d,) Sul
NOVO HAMUL.lHll~J ,CAPIIAL NACIONAL 00 l'.\LÇADU

CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA

LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito

SÍNTESE DOS DEVERES: Responsável pela assessoria de imprensa do Gabinete do Prefeito.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete divulgar todas as athidades da Prefeitura Municipal de
Novo Hamburgo, bem como de suas secretarias e diretorias, emiando material jomalistico (re/eases,
catiazes,Jolders, panfletos e outros). que divulgue obras. turismo. sen;ços e atividades matltidas pelo
Município. Marcar e acompanhar entrevistas dos representantes das diversas áreas da municipalidade
junto aos órgãos de imprensa. Taxar (recortar, colar e arquivar) todas as reportagens que sejam de
interesse da municipalidade. Acompanhar e orientar a confecção de peças publicitárias ou institucio-
nais da Prefeitura a serem veiculadas nos órgãos de imprensa, bem como dar execução às detennina-
ções e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e
atribuições pelo mesmo delegadas.

"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei M unící(Ydl n° 31/98, de J 9 de maio de J 9YIl)
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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

ANEXO 111
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1. QUADRO DE VALORES REFERENCIAIS DE SALÁRIOS,. VRS

EMPREGO

1 - ABASTECEDOR LUBRIFICADOR DE COMBOIO
2 - ANALISTA SÊNIOR
3 - ARQUITETO
4 - ASSESSOR DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E

CULTURA
5 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
6 - ASSISTENTE SOCIAL
7 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
8 - AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIA
9 - AUXILIAR DE ELETRICISTA
10 - AUXILIAR DE OPERADOR DE USINA
11 ,.AUXILIAR DE TESOURARIA
12 - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO
13 - BALIZADOR
14 - BORRACHEIRO
15 - CALCETEIRO
16 - CAPATAZ DE OBRAS CIVIS
17 - CAPATAZ GERAL I
18 - CAPATAZ GERAL II
19 - CARPINTEIRO I
20 - COLOCADOR DE CANOS
21-COORDENADOR
22 - COORDENADOR DE OFICINA
23 - COORDENADOR GERAL DE SINALEIRA
24,. COVEIRO
25 - DATILÓGRAFO
26 - DESENHISTA
27 - ELETRICISTA I
28 - ELETRICISTA INSTRUTOR
29 - ENCARREGADO DE TURMA DE JARDINAGEM
30 - ENGENHEIRO
31 - FERREIRO ARMADOR
32 - FISCAL DE OBRAS ESPECIAL
33 - FOLCLORIST A
34-GEÓLOGO
35 - IMPRESSOR OFF SET
36 - JARDINEIRO
37 - LAVADOR LUBRIFICADOR
38 ,.MARROEIRO
39 - MECÂNICO PINTOR CHAPEADOR
40-MECÂNICOSOLDADOR
41-MÉDICO

VRS

1,50
5,50 .
5,50

4,20
1,72
4,78
1,72
2,64
1,08
1,33
2,50
1,50
1,08
1,48
1,03
1,87
2,97
3,60
1,48
1,03
3,30
3,60
2,50
1,03
1,72
1,50
1,55
2,97
1,33
5,50
1,33
2,06
1,03
5,50
1,72
1,13
1,50
1,33
2,50
2,88
5,50

\
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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

42 - MOTORISTA
43 - MÚSICO DA BANDA
44 - NUTRICIONISTA II
45-0DONTÓLOGO
46 - OFICIAL ESCREVENTE
47 - OPERADOR DE COMANDO
48 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO
49 - OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA
50 - OPERADOR DE USINA
51 - OPERADOR SÊNIOR
52 - PEDREIRO
53 - PINTOR
54 - PINTOR LETRISTA
55 - PROFESSOR I
56 - PROFESSOR II
57 - PROFESSOR III
58 - PROFESSOR IV
59 - PROFESSOR V
60 - PROFESSOR VI
61 - PROGRAMADORSÊNIOR
62 - RECOLHEDOR DE LIXO
63 - RECREACIONIST A
64 - SECRETÁRIO DE ESCOLA
65 - SERVIÇOS GERAIS
66 - SUB CAPATAZ
67 - SUPERVISOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
68 - SUPERVISOR
69 - TÉCNICO ELETRICISTA
70 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
71 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
72 - TELEFONISTA
73 - VIGIA
74 - VIVEIRISTA
75 - ZELADORA DE ESCOLA .

1

1,62
1,36
4,78
5,50
1,72
1,55
1,79
1,62
1,55
2,97
1,33
1,13
1,48
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
3,95
1,03
1,87
2,27
1,03
1,55
4,00
2,06
2,97
2,97
2,97
1,48
1-,03
1,03
1,08

. '
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ANEXO 111

Eusou
1,Lc)uc(,),_

~ - -. por

Novo
Hamburgol

2. QUADRO DE EMPREGOS CELETISTAS EM EXTINÇÃO

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ABASTECEDOR E LUBRIFICADOR DE COMBOIO

.n

LOTAÇÃO: oficinas municipais

_N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I(um)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços de limpeza e lubrificação.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: efetuar abastecimento e lubrificação de máquinas, motores, veí-
culos leves e pesados, equipamentos agtícolas e rodoviários; operar com máquinas, instrumentos e
demais equipamentos, óleos e detergentes necessários ao exercício de suas atividades; zelar pelo
equipamento, responsabilizando-se pela sua limpeza, conservação e funcionamento; zelar pela lim-
peza dos locais de trabalho e pela conservação dos equipamentos e realizar tarefas correlatas

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de
proteção individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
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EMPREGO: ADMINISTRADOR DE BALNEÁRIOS E PARQUES MUNICIPAIS

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos.
- .

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I(um)

SíNTESE DOS DEVERES: realizar a administração geral de balnearios e parques municipais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: administrar os balneários e parques municipais; coordenar,
quando solicitado, os projetos pertinentes aos balneários e parques municipais, promovendo o seu
desempenho pleno; apresentar relatórios informativos quanto ao andamento dos serviços; responsa-
bilizar-se pelos materiais existentes na Diretoria a seu cargo; responsabilizar-se por equipes auxilia-
res necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,

domingos e feriados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3 J /98, de J 9 de maio de J 998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ANAUSTA SÊNIOR

LOTAÇÃO: Centro de Processamento de Dados.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

Eusou
.-c. k)uc("), --~
Novo
Hamburgo!

0-...•.,

SÍNTESE DOS DEVERES: planejar, desenvolver e implantar sistemas aplicativos em todas as áreas
da Administração Municipal direta.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: analisar e definir o "Software" e "Hardwarer" que melhor atende
as necessidades do usuário; participar da avaliação dos lançamentos e recursos de "Hardware" e
"Software" voltados a usuários finais na solução de problemas de apoio e decisão; treinar usuários
ministrando cursos internos sobre "Softwares" disponíveis e sistemas desenvolvidos; apoiar usuátios
no que se refere a equipamentos, sistemas operacionais, linguagem e sistemas aplicativos; estabele-
cer o modelo lógico e fisico da estrutura de dados do Município em conjunto com a área de Desen-
volvimento de Sistemas, definindo entidades e a tlibutos de bancos de dados; definir padrões para a
nomenclatura de dados e procedimentos relativos às modificações das estruturas de dados; acompa-
nhar o desempenho do "Software" gerenciador do banco de dados; a manutenção do dicionário de
dados e definir sistemas de segurança de operação, visando a preservação das informações; planejar
e executar o levantamento de informações junto aos usuátios, objetivando a implantação de siste-
mas; desenvolver sistemas de maior complexidade, a partir de análise de informações coletadas,
estudando o fluxo dos trabalhos, propondo a adoção ou alteração de rotinas, estimando necessidade
de recursos, sugetindo cronogramas de atendimento e elaborando proposta de serviços em conjunto
com o superior; implantar e manter sistemas, observando eficiência, racionalidade e segurança, rea-
lizando testes e simulações, analisando e solucionando problemas técnicos; elaborar e/ou atualizar
manuais de utilização e operação dos sistemas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados ou em plantões em regime de sobreaviso.

. .~::. " . "

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do !lia Grande do Sul
NOVO HÂMI3UI~GO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ARQUITETO

LOTA, ÀO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2(dois)

.1'SÍNTESE DOS DEVERES: projetar, orientar e supervisionar as construções de edificios públicos, !
obras urbanísticas e de caráter artístico.

.~
'. ~

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: projetar, dirigir e fiscalizar obras arquitetônicas; elaborar proje- f
tos de escolas, hospitais e edifícios públicos e de urbanização; realizar pericias e fazer arbitratnen_ ~
tos; pal1icipar da elaboração de projetos do Plano Diretor; elaborar projetos de conjuntos residenci_ :'
ais e praças públicas; fazer orçamentos e cálculos sobre projetos de construções em geral; planejar
ou orientar a construção e reparo de monumentos públicos; projetar, dirigir e fiscalizar os serviços
de urbanismo e a construção de obras de arquitetura paisagística; examinar projetos e proceder à
vistoria de construções; expedir notificações e autos infração referentes a irregularidade por infrin-
gência a nonnas e posturas municipais, constatadas na área de atuação; responsabilizar-se por equi-
pes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins;
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviço externo, à noite,sábados, domingos e feriados.

;:' .' /£
. "Doe Sangue, D~e Órgãos, SALVE UMA VID~::

(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



EMPREGO: ASSESSOR DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Eusou
\\ /A)ULl) .._
~

.' por

Novo
Hamburgol

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Desporto ou Secretaria de Cultura e Turismo.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: assessorar diretamente o Secretário de Educação e Desporto ou de
Cultura e Turismo e Chefes de Departamento.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: representar, quando solicitado, o titular da Secretaria junto à co-
munidade e autoridades; substituir o Secretário em caso de impedimentos; assessorar o titular em
assuntos pertinentes à Educação ou à Cultura; coordenar os projetos pertinentes à Educação ou
Cultura junto às áreas Estaduais e Federais; coordenar e zelar pelos setores especiais, tais como alfa-
betização de adultos, clianças deficientes educáveis, classes especiais e outros; exercer atividades
afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, semanais de trabalho.
b) Especial: o exerCÍcio do emprego poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,

-domingos e feriados.

.. .,.- - ,.' ' ~---..~.~-.
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 31 (trinta e um)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a legisla-
ção pertinente aos serviços municipais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como:
memorandos, oficios, infomlações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar re-
gistros e cálculos relativos às áreas tributária, patrimonial,. financeira, de pessoal e outras; elaborar e
manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados
cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquinas calculadora, leitora, leitora de mi-
crofilmes, registradora e de contabilidade; auxiliar na escrituração de livros contábeis; elaborar do-
cumentos referentes a assentamentos funcionais; proceder à classificação, separação e distribuição
de expedientes; obter informações e forneçê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiço-
amento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua
competência; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o emprego poderá exigir atendimento ao público .

. "Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de ]998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ASSISTENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

LOTAÇÃO; Secretaria de Saúde e Ação Social.
N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: l(um)

SÍNTESE DOS DEVERES: assessorar a Diretoria de Saúde.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: assistir, quando solicitado, o titular da DiretOlia junto à Comuni-
dade e autoridades em assuntos pertinentes à Saúde; assessorar o titular; coordenar, quando solicita-
do, projetos pertinentes à Saúde; apresentar relatórios informativos quanto ao andamento dos servi-
ços; responsabilizar-se pelos materiais existentes na Diretoria a seu cargo; responsabilizar~se por
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exerCÍcio do emprego poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ASSISTENTE SOCIAL
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego .

. N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 3 (três)

SÍNTESE DOS DEVERES: planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço soci-
al; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço
social; preparar programas de trabalho referentes ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas
sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes a
dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos
familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias;. fazer
triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do
problema; estudar os antecedentes da família; orientar a seleção socio-econômica para a concessão
de bolsas de estudos e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços
de assistência à velhice, a inrancia abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamento sócio-econômico
com vistas a planejamento habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com o
trabalho; supervisionar e manter registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, cen-
tros de cuidados diurnos de oportunidades e sociais; prestar assessoramento; participar no desenvol-
vimento de pesquisas médico-sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de
sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias
do emprego; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados,

domingos e feriados; sujeito a plantões, trabalho externo e contato com o público.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)
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EMPREGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 7(sete)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos administrativos, aplicando a legislação pertinente.
aos serviços municipais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar e revisar trabalhos datilográficos de acordo com as
nonnas técnicas; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, oficios, relatórios;
elaborar e manter atualizados fichários e arquivos; elaborar documentos referentes a assentamentos
funcionais; proceder a classificação, separação e distribuição de expedientes; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o emprego poderá exigir atendimento ao público.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO; AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO

LOTAÇÃO; em bibliotecas municipais.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)
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SÍNTESE DOS DEVERES: desempenhar atividades auxiliares de processamento técnico; de prepa~
ração e conservação do material bibliográfico e não bibliográfico; desempenhar serviços auxiliares
de atendimento ao público.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: desdobrar fichas para os catálogos; intercalar fichas nos catálo-
gos; datilografar fichas catalográficas; datilografar a entrada de dados em sistemas de informações
bibliográficas; extrair os produtos previstos nos sistemas de informações bibliográficas; preparar
material para empréstimo e circulação recuperar e executar pequenos reparos nos materiais; preparar
e controlar materiais para encadernação; informar sobre os serviços disponíveis na biblioteca; in-
fonnar aos usuários sobre as normas de empréstimo; cadastrar os usuários junto à biblioteca; operar
o sistema de empréstimo, devolução, renovação e reserva; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, semanais de trabalho.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,

domingos e feriados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: AUXILIAR DE ELETRICISTA

LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: l(um)
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SÍNTESE DOS DEVERES: auxiliar na execução de serviços atinentes aos sistemas de iluminação
pública e de redes elétIicas, instalação e reparo de circuitos elétricos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: auxiliar na instalação, inspeção e reparação de instalações elétri-
cas, interna e externa; luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de transmis-
são; no procedimento de conservação de aparelhos eletro-eletrônicos, auxiliando na realização dos
consertos necessários, desmontagem, ajuste, limpeza e montagem de geradores, motores elétricos,
dínamos, alternadores, motores de partida, etc.; auxiliando na reparação de buzinas, interruptores,
reIés, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; auxiliando na execução e con-
servação de redes de iluminação dos próprios municipais e de sinalização; operando com máquinas
necessárias ao exercício de sua atividade; zelando pelo equipamento, responsabilizando-se pela sua
limpeza, conservação e funcionamento; executando tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito a trabalho externo e desabriga-
do, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)

~....-.~~..----~.--_.-...' ..~.~..
' ...



lIlI:-m"':!ill',~
~

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: AUXILIAR DE OPERADOR DE USINA

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 1 (um)
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SÍNTESE DOS DEVERES: auxiliar na operação do comando e manutenção da usina de asfalto a
quente e a frio.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: ter conhecimento das noções necessárias à operação do controle
de comando de Usina de Asfalto e caldeiras; ter noções do funcionamento e manutenção de equipa-
mento de Usina de Asfalto quente e frio e caldeiras; possuir conhecimento de regras de segurança no
trabalho no setor de usina de asfalto e caldeiras; executar tarefas necessárias ao auxílio do comando
e manutenção da usina de asfalto a quente e a frio; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.

~.. b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-
-------------do~d!s~!Pingos e feriados, ou em plantões, uso de uniforme e equipamento de proteção individual

fornecido pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

. '

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: AUXILIAR DE TESOURARIA

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 1(um)

Eusou
1k)uc()._

'~.' ./
.~

Hamburgol

SíNTESE DOS DEVERES: auxiliar no recebimento, conferência e guarda de valores; efetuar pa-
gamentos; efetuar conciliações bancárias; auxiliar nos demais serviços da tesouraria.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: receber e efetuar pagamentos documentando as operações efetu-
adas; receber e guardar valores em custódia; receber e depositar numerários em bancos; controlar
saldos dos serviços de arrecadação; preparar comprovantes relativos às operações da Tesouraria;

___ o efetuar recolhimento indevidos; auxiliar nos serviços da tesouraria; substituir o tesoureiro em seu
------im •.•.-p~e-dl-.mentõ;~execJJJ~s afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b)Especial: o exerCÍcio do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados ou em plantões ou em regime de sobreaviso.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO

LOTAÇÃO: Órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 3 (três)

SÍNTESEDOS DEVERES: executar trabalhos auxiliares de levantamento topográfico e locação dealinhamentos.

EXEMPLos DE ATRIBUIÇÕES: executar serviços de nivelamento, cálculo de cadernetas e traça-
do de perfis; fazer desenhos de levantamentos topográficos e hidrográficos e de serviços de nivela- .
mento para esgotos. fluviais; preparar esquemas de instalações domiciliares de água e esgotos, locar
obras de construção civil e fluvial; preparar ou auxiliar na preparação de aparelhos topográficos e
hidrográficos; fazer levantamentos imobiliários e cadastrais; fazer cálculos para avaliação de obras e
terrenos; inspecionar loteamentos quanto à verificação da locação dos projetos aprovados, perfis,
escoamento d'água, pavimentação, etc.; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
_b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

~omingos e feriados ou em plantões ou em regime de sobreaviso, sujeito a trabalho em locaisdesabrigados.

:":,'"

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de J 9 de maio de J 998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: BALIZADOR

Eusou
1/,c)UC(),-
" ./
.~

Hamburgol

LOTA ÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.
-~

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 4 (quatro)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar atividades braçais relacionadas aos trabalhos de levantamento
-_.~- ..--~tepo.gt'áfi.co. ~-~-- ......---.~_~.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: transportar e auxiliarna instalação, guarda, conservação e opera-
ção do instrumental topográfico; abrir picadas e cavar piquetes; estacas, pinos e marcos; efetuar me-
dições à trena de elementos naturais e artificiais, identificando-os; implantar e verificar alinhamen-

~s-por meio de balizas; prumar a mira, montar o guarda-sol e auxiliar na instalação de sinais de trá-
fego na via pública; proceder à limpeza dos instrumentos utilizados; executar tarefas afins.

. _CONl)f~~BALHO:
~ .-arãeral:earga:"fiorária,s.e.manal de 40 horas.
í1.; b) Especial: o ~xercício d6emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-
"-'.- dos, domingos e feriados em regime_de~Ill-antão'-ou~sõbreaviso, uso de uniforme e equipamento de

proteção individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: BORRACHEIRO

LOTAÇÃO: oficinas municipais

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços de vulcanização de pneus.

Eusou
\f k)uc("),-
't~

'-.. '."~- por
Novo
Hamburgol

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar consertos de pneus de veículos e equipamentos agríco-
las e rodoviários, leves e pesados, de propriedade do Município; ter conhecimento quanto ao estado
dos pneus e prazo de utilização dos mesmos, principalmente considerando a segurança dos veículos
e equipamentos agrícolas e rodoviários; prestar socorro a viaturas, caso necessário; operar com má-

~uinas necessárias ao exercício de suas atividades; zelar pelo equipamento, responsabilizando-se
pelã'"'Sua~l-impezi:\,sonservação e funcionamento; zelar pela limpeza dos locais de trabalho e pela
conservação dos eq~nt()s.e-realizar tarefas correlatas

n'-
CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de
proteção individual, fornecido pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 3 I/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: CALCETEIRO

Eusou
\f k)uc(").__

~ - ., ,_. por
Novo
Hamburgo!

LOTAÇÃO em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS-EM EXTINÇÃO: T(dõisT

SÍNTESE DOS DEVERES: executar atividades em pavimentação

~..... EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: fazer os trabalhos necessários ao assentamento de paralelepípe-
. . •.. . .~õs;-p€dra irregular, alvenaria poliédrica, lajes, mosaicos, etc., tais como: determinar o alinhamento

da obra, p;'eparar.•..~p_aralelepípedos, pedra irregular, laje, mosaicos e pedras portugue-
sas; fazer rejuntamento dé paralelepípedos com asfalto; abrir, repor e consertar calçamentos; fazer
assentamentos de meio-fio; conhecimento de alinhamento e nivelamento; executar outras tarefas
correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
~~geral: carga horária semanal de 40 horas.

h} ESpecial: o exercício do emprego poderá exigira prestação de serviços à noite, aos sába-r . dos, dQf:lilfngosefenãaO-S"'em.r~gime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de
~~ prot~çãp 'individual, fornecido pelõMüD:icípio, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

o

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: CAPATAZ DE OBRAS CIVIS

Eusou
~i:)UC(),._
'~" -.... .•.. "

Novõ
Hamburgo!

LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 6(seis)

SÍNTESE DOS DEVERES: supervisionar, coordenar e orientar trabalhos rotineiros de construção
de obras em geral.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES; supervisionar e responsabilizar-se por tarefas rotineiras de cons-
trução e conservação de estradas e vias públicas, de obras e edifícios públicos e de iluminação pú-
blica; fiscalizar a execução de obras; organizar pedidos de material; verificar o cumprimento de es-
pecificações contratuais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das ativi-
dades próprias do emprego; executando tarefas afins.

~-'
~(JND1ÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito as trabalho externo e desabri-C gado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo Municipio.

o

,. - ~.-.--~..~, ."""~'."""-~
,;

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: CAPATAZ GERAL I

Eusou
~. [(-)UC{), -

.~

Novõ
Hamburgo!

c

LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 9 (nove)

SíNTESE DOS DEVERES: supervisionar, coordenar e orientar trabalhos rotineiros de construção
de obras em geral.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES; supervisionar e responsabilizar-se por tarefas rotineiras de cons-
trução e conservação de estradas e vias públicas, de obras e edifícios públicos e de iluminação pú-
blica; fazer locação e me_diç.ões_de....obras; apresentar relatórios informativos quanto ao andamento
dos se ~0s;~zar-sepelos materiais existentes nas obras a seu cargo; fiscalizar a execu-
ção de obras; verificar o cumprimento de especificações contratuais; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executando tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito as trabalho externo e desabri-
gado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



fJIl.-.m,m~
~

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: CAPATAZ GERAL II

Eusou
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Novõ
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 6(seist

SÍNTESE DOS DEVERES: supervisionar, coordenar e orientar trabalhos rotineiros de construção
de obras em geral.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: supervisionar e responsabilizar-sé por tarefas rotineiras de cons-
trução e conservação de estradas e vias públicas, de obras e edifícios públicos e de iluminação pú-
blica; fazer locação e medições de obras; interpretar plantas de construção em geral; controlar a do-
sagem de argamassa e concreto; verificar as formas e am1aduras para concreto armado; apresentar
relatórios informativos quanto ao andamento dos serviços; responsabilizar-se pelos materiais exis-
tentes nas obras a seu cargo; fiscalizar a execução de obras; organizar pedidos de material; verificar
o cumprimento de especificações contratuais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à
execução das atividades próprias do emprego; executando tarefas afins.

~ry----- CONDIÇÕES DE TRABALHO:
'u a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.

b} Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite; aos sába-
dos, domingosef~fiados, em regime de plantã0~e"sôbreaviso; sujeito as trabalho extemo e desabri-

--------'--- •..•••••" "-'g1•••.ad~-8.(y\:lso-de equil2.amento(]~teção individual fomecido pelo Município.
~

c

.;;' ..' .' .~/-

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: CARPINTEIRO I

Eusou
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~

Novõ
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 4 (quatro)

SíNTESE DOS DEVERES: construir, montar e reparar estruturas e objetos de madeira e asseme-
lhados.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: preparar e assentar assoalhos e madeiramento para paredes, tetos
e telhados; fazer e montar esquadrias; preparar e montar portas e janelas; cortar e colocar vidros;

~er reparos em diferentes objetos de madeira; consertar caixilhos de janelas; colocar fechaduras;
. construir e .montar andaimes; construir coretos e palanques; construir e reparar madeiramentos de

veículos;~r~f{)nnas de pladeira para aplicação de concreto; assentar marcos de portas e jane-
las; colocar cabos e afiar f~entas; operar com máquinas de carpintaria, tais como: serra circular,
serra de fita, furadeira, desempenadeira e outras; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conserva-
ção e funcionamento da maquinaria e do equipamento de trabalho; calcular orçamentos de trabalhos
de carpintaria; orientar trabalhos de auxiliares; executar tarefas afins.

n~. CONDIÇÕES~gE-'PRABALHó:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, 'aos sába-

dos, domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de unifonne e equipamento de
proteção individual, fornecido pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigado

•••.•_ .•.• ; ":."T._' __ '_~:"""'~_-'

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: CARPINTEIRO INSTRUTOR

Eusou
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: instruir a construção, montagem e reparação de estruturas e objetos de
madeira e assemelhados.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: instruir a preparação e assentamento de assoalhos e madeira-
mento para paredes, tetos e telhados; comandar a montagem de esquadrias; dirigir a preparação e
montagem deportas e janelas, corte e colocação de vidros; instruir quanto aos reparos em diferentes
objetos de madeira, conserto de-caixilhos de janelas, colocação de fechadura, construção e monta-
gem de andaimes; comandar a construção de coretos e palanques, construção e reparação de madei-

~. ramentos de veículos; ensinar a. construção formas de madeira para apli~aç~o de concre~o, a~sent~-
---............mento_de.marcos de portas e Janelas; afiar ferramentas;. operar com maqumas de carpmtana, taIS

como: se~erra.d_e fita, furadeira, desempenadeira e outras; zelar e responsabilizar-se pela
limpeza, conservação e funciônamento da maquinaria e do equipamento de trabalho;ca1cular orça-
mentos de trabalhos de carpintaria; orientar trabalhos de auxiliares; executar tarefas afins.

C CGNf)I~&Es--afr-'f~B*l;HO~ _ .
~- a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
- . . ... ..- b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados, em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de
proteção individual fornecidos pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados .

.,;.:

'. '1- .:" ,'.1.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal ri" 31198, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: CHEFE DA OFICINA MECÂNICA PESADA

LOTAÇÃO: oficina pesada do Município.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I(um)

Eusoui Lc)uc().-
~..'"\.., .,,#-' .
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~-'~--- ..

SÍNTESE DOS DEVERES: supervisionar, coordenar e orientar trabalhos rotineiros junto à oficina
pesada.

~'ME:rr()-S";;E>E ATRIBUIÇÕES: supervisionar, coordenar e responsabilizar-se pelas tarefas desem-
penhadas j~à'1reSada_dp Município; apresentar relatórios informativos quanto ao anda-

o mento dos serviços; responsabiliiar:';epêlõs~equipamentos e materiais utilizados e existentes nas ofi-
.~. ~Cinãs-;-fiscal-izar a execução dos serviços de mecân1Ca;-ehapeação, soldagem e pintura de veículos pe-

sados; organizar pedidos de material; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução
das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins.

o CONDIÇÕES DE TRABALHO:
'- a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.

b)Especial~ercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,
domingos-e-feríaaos, em regime de plantão e sobreaviso; uso de equipamento de proteção individual

~fo~idO pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: COLOCADOR DE CANOS

Eusou
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessádas as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 4 (quatro)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos de saneamento.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: noções de construção de caixas de inspeção e bocas de lobo; colo-
cação de canos para esgoto pluvial e cloacal; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
~ a) Geral: carga horária.semanal de 40 horas. .

b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,
domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fomeddo pe~ü Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: COORDENADOR

Eusou
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: coordenar a execução de trabalhos administrativos e datilográficos, apli-
cando a legislação pertinente aos serviços municipais .

. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: coordenar a execução de trabalhos de redação e datilografia de
expedientes administrativos, tais como: memorandos, oficios, informações, relatórios e outros; secre-
tariar reuniões e lavrar atas; coordenar a realização de registros e cálculos relativos às áreas tributária,

__________patrin~onial, fin~nceira, de pessoal e outras; c?ordenar. a elabora~ã? e manutenção da at~alizaçã,o de
. . -nchftrreS-€~I,gUlvOS manuaIS; consultar e atualtzar arqUlvos magnehcos de dados cadastraIs atraves de

termD!l1aMSel.etr~-erar_com máquinas calculadora, leitora, leitora de microfilmes, registradora e
de contabilidade; coordenar a escrituração de livros contábeis; coordenar a elaboração de documentos
referentes a assentamentos funcionais; coordenar os serviços de classificação, separação e distribuiçãoo de expedientes; obter :inforrnações ,e fome.~~~lasaos interessados; coordenar e auxiliar no trabalho de
ap~~~_Q •..eJmplantação~duotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de

--~~--_~mrcofilpetencla; executar tarefas a~~~ _

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o emprego poderá exigir atendimento ao público.

. ~~. .' . -..\
" 0.;' .<•.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL Df; NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Eusou
i~lc)uc('~(_

~

Nová
Hamburgo!

EMPREGO: COORDENADOR DE CRECHES

LOTAÇÃO: creches municipais.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: supervisionar, coordenar e orientar trabalhos rotineiros junto às creches
municipais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: supervisionar, coordenar e responsabilizar-se pelas tarefas desem-
penhadas junto às creches municipais; apresentar relatórios informativos quanto ao andamento dos
serviços; responsabilizar-se pelos móveis, utensílios, equipamentos e materiais utilizados e existentes
nas creches; fiscalizar a execução dos serviços desempenhados nas creches; organizar pedidos de ma-
terial; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do em-

~IJrego; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.

- ).£~ecial: o exercício_de--empregõpõ(íêflfêxigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,
./ domingos e~eli~gime de plantão.

., .•. ' ,"' ,-,-,,,:,,",~i"""""" ,,",,'..••.••••~:•. -., •.. ; .,,'.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: COORDENADOR DE OFICINA

LOTAÇÃO: em oficinas municipais.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 1 (um)

Eusou
~~' J --)1 lC /')\\ u: lA ,/,-

~, ./.~.

Hamburgo!

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: COORDENADOR GERAL DE SINALEIRA

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

Eusou
'"(,/x-)ULl). _

~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTES'E~D"OS DEVERES: incumbir.,.se da estruturação e coordenação do setor responsável pelas
sinaleiras do Muniêípio ..

~c-.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: estruturar o setor, instruindo tecnicamente o pessoal; detenninar
funções e responsabilizar-se pelo perfeito desempenho do setor; avaliar e reportar à autoridade superi-
or o progresso e performance do setor; planejar, coordenar e dar assistência técnica e administrativa
ao desenvolvimento de projetos, manutenção e revisão dos sistemas existentes; exercer paralelamente,

~or o caso, a função de motorista do veículo destinado à vistoria diária, executar outras atividades
correiataso" exigidas pela Municipalidade, dentro de sua área de atribuições; executar tarefas afins.

:r,. .' ~.NDI~OE$TlB~RAB~~HO:
~~ a) Geral: carga horana sero a e 40 horas. .

r '--orB-spectat-'~o emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,
domingos e faiados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito as trabalho extemo e desabrigado,
bem como ao uso de equipamento de proteção individual fomecido pelo Município.

nh / ( n ."Doe S,"goe, Doe 6'gão" SALVE UMA VIDA"P lA (Lei Moo;oip.1 n° 31198, de 19 de m.;o de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: COVEIRO.

Eusou
~.i:)UC(),-
~

Nová
Hamburgol

LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

~~ '~ÍNTI:SE DOS DEVERES: executar trabalhos cemitérios municipais.

EX;~SDE A'i'RIDUZÇõES:execufar sêfiílÇ~e_sepult~~o~~as, ter conhe-
cimento de profundidade, controlando a documentaçã<l inerente à função; efetuar trasladações, ter
conhecimento de prazos para a abertura ~e covas.; de,çempenhar outras tarefas correlatas.

.T"'-..~~.,..

CONDIÇÔ&&BE-'F. -LHO:
. ------ ----áreêfal: carga horária semanal de 40 horas.

b) EspeciaJ.:£I f,;:.h<VIitfdo do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,
domi~1lg<sse ii:riadb),sem reg'ime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fomecioopelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

.~.""".,.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VlDA"
(Lei Municipal n° 3 1/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: DATILÓGRAFO

Eusou
"(:Lc)ucc),._
, /
.~.

Hamburgol

LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar e revisar trabalhos datilográficos, de acordo com as normas téc-
nicas; reproduzir textos manusclitos, impressos ou ditados.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: datilografar correspondências, infonnações, relatórios e outros
expedientes, obedecendo as nonnas técnicas; transcrever dados estatísticos, seguindo instruções rece-
bidas, para elaborar quadros, gráficos ou outro material gráfico; preencher formulários e outros do-
cumentos atentando às observações impressas para possibilitar a apresentação dos dados requeridos;
datilografar cartas, minutas, estênceis, boletins e outros conteúdos, copiando manuscritos ou outros
textos para atender às necessidades do órgão; zelar pela limpeza e conservação de máquinas em uso;
executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o emprego poderá exigir atendimento ao público.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"'
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: DESENHISTA

Eusou
'\\lc)ucc),_
~

Novõ
Hamburgo!

LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: fazer desenhos técnicos e de gráficos em geral.

EXEMPLOS DE ATRIUBUIÇÕES: desenhar plantas, cOlies, fachadas e detalhes de prédios; fazer
desenhos técnicos e artísticos; elaborar gráficos e desenhos em perspectiva; passar os croquis para a
escala; executar desenhos arquitetônicos e projetos de obras; fazer desenhos hidro-cartográficos; exe-
cutar cálculos de coordenadas geográficas e desenhar letreiros; desenhar organogramas, fluxogramas e
gráficos artísticos; desenhar.gráficos de topografia urbana e gráficos em geral; fazer desenhos didáti-
cos em geral; fazer desenhos para clichês, cartazes de propaganda; executar plantas em face de cader-
netas de campos hidrográficos; desenhar projetos de ajardinamento; proceder à reconstituição de
plantas; elaborar plantas de alinhamento, traçado de ruas, cortes, curvas de níveis; executar ampliação
e redução de plantas; colaborar, eventualmente, na confecção de maquetes; arquivar plantas; guardar e
conservar o material do setor de trabalho; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados.

.. -_..•.•. , ..,' ..•.'''7~'-~.--.".-:> .. ..

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ELETRICISTA I

LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessáIias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 6 (seis)

SíNTESE DOS DEVERES: executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e de redes
elétricas, instalação e reparo de circuitos elétricos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e exter-
na; luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão; proceder à con-
servação de aparelhos eletro-eletrônicos, realizando consertos necessários; desmontar, ajustar, limpar
e montar geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de partida, etc.; reparar buzinas,
intenuptores, relés, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar e conser-
var redes de iluminação dos próprios municipais e de sinalização; operar com máquinas necessárias ao
exercício de sua atividade; zelar pelo equipamento, responsabilizando-se pela sua limpeza, conserva-
ção e funcionamento; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito as trabalho externo e desabrigado,
bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198. de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ELETRICISTA INSTRUTOR

Eusou
r-ç. lc)ucc) (--

"-, " /,.>~"

N'.' porOVO
Hamburgo!

LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: supervisionar a execução de serviços atinentes aos sistemas de ilumina-
ção pública e de redes elétricas, instalação e reparo de circuitos elétricos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: supervisionar e orientar equipes de trabalho responsáveis pela exe-
cução de serviços atinentes ao sistema de iluminação pública; instalar, inspecionar e reparar instala-
ções elétricas interna e externa, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública; encarregar-
se do treinamento de servidores do Município titulares do cargo ou emprego de eletricista; operar com
máquinas necessárias ao exercício de sua atividade; zelar pelo equipamento, responsabilizando-se pela
sua limpeza, conservação e funcionamento; responsabilizar-se por equipes de trabalho necessárias à
execução do serviço; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito as trabalho externo e desabrigado,
bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ENCARREGADO DE SERVIÇOS URBANOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Serviços Urbanos.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

Eusou
~ Lc)uc("), __
..~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: supervisionar, coordenar e orientar trabalhos rotineiros atinentes aos ser-
viços urbanos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES; supervisionar e responsabilizar-se por tarefas rotineiras de ilumi-
nação pública, poda de árvores, recolhimento de lixo e demais serviços de responsabilidade da Secre-
taria; fiscalizar a execução dos serviços; organizar pedidos de material; verificar o cumprimento de
especificações contratuais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das ativi-
dades próprias do emprego; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito a trabalho externo e desabrigado,
bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ENCARREGADO DA TURMA DE JARDINAGEM

Eusou
i!A)uc{").-

":.. /
..,--.Novõ
Hamburgo!

LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próptias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 1 (um)

SÍNTESE DOS DEVERES: chefiar tunnas de jardinagem.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: separar e conferir as ferramentas a serem utilizadas nas tarefas
diárias; distribuir, acompanhar e supervisionar a$ equipes de jardinagem; desempenhar, além da che-
fia, os trabalhos a serem executados, tais como: corte de grama, poda de árvores, corte de meio fio,
plantio de flores, árvores e folhagens e execução de pintura e manutenção dos brinquedos das praças
e parques do Município, desempenhar a conservação e cuidado das plantas, desempenhar a conser-
vação de banheiros públicos; ter sob sua guarda matetiais destinados ao seu trabalho; responsabili-
zar-se por equipes necessátias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de unifonne e equipamento de
proteção individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
I Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ENCARREGADO DO HORTO MUNICIPAL

LOTAÇÃO: horto municipal.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: l(um)

Eusou
r-ç k)uc(), _
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.~.

Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: coordenar atividades de ajardinamento junto ao horto municipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: encarregar-se da administração, coordenação e direção das ativi-
dades de produção de plantas desenvolvidas no horto municipal; apresentar relatórios infom1ativos
quanto ao andamento dos serviços; responsabilizar-se pelos materiais existentes no horto; fiscalizar
a execução dos serviços de enxerto de plantas e aplicação de fungicidas e inseticidas; organizar pe-
didos de material; verificar o cumprimento de especificações contratuais; responsabilizar-se por
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de
proteção individual, fornecido pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: ENGENHEIRO

Eusou
" Lc)uc{"),-
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 4 (quatro)

SÍNTESE DOS DEVERES: planejar, supervisionar e executar trabalhos técnicos na área de engenha-
ria, em suas várias habilitações, nos serviços públicos municipais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: projetar, supervisionar, fiscalizar e executar projetos e trabalhos,
na construção e conservação de estradas e vias públicas, e de iluminação pública, captação, abasteci-
mento de água, drenagem, inigação e saneamento urbano e rural; estudar projetos, fiscalizar e dirigir
trabalhos relativos à construção, ampliação e conservação dos próprios municipais, suas máquinas e
equipamentos; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânicas, eletro-
mecânicas, de usinas e respectivas redes de distribuição; efetuar cálculos de estrutura de concreto ar-
mado, aço e madeira; exercer atribuições relativas à engenharia de trânsito e técnica de materiais; es-
tudar, planejar, supervisionar e executar atividades técnicas relativas ao cultivo, preservação, expan-
são e aproveitamento racional das reservas florestais e biológicas; aos cultivos e pastos; utilizando
métodos e técnicas para melhor aproveitamento do sol; trabalhos práticos relacionados com a pesquisa
e experimentação no campo da fitotécnia; trabalhos nos campos da botânica, da ftopatoligia, entololo-
gia e microbiologia agrícola; orientar e coordenar trabalhos de adubagem, irrigação, drenagem e
construção de barragens, planejar, supervisionar e executar projetos de ajardinagem e conservação de
áreas verdes, transplante, poda, corte e derrubada de árvores em áreas públicas; promover a melholia
de áreas verdes e recursos naturais renováveis; prestar assessoramento em sua área de atlibuições;
expedir notificações e autos de infrações referentes às irregularidades por infringência a normas e
posturas municipais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessátias à execução das atividades
próprias do emprego; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profis-
são.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exerCÍcio do emprego poderá exigir a prestação de serviço externo, à noite, sá-

bados, domingos e feriados, em regime de plantão ou sobreaviso.

•
"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: FERREIRO ARMADOR

Eusou
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Novõ
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 1 (um)

SÍNTESE DOS DEVERES: foIjar e soldar aço, ferro e outros metais

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: forjar, moldar, curvar, caldear e temperar várias espécies de feITO,
aço e outros metais; reparar e construir peças e acessórios para tratores, arados e outros equipamentos
do Município; consertar peças quebradas e fazer novas, confeccionar moldas para veículos; consertar
caldeiras, fazer instalações; operar com máquinas necessárias ao exercício de sua atividade; zelar pelo
equipamento, responsabilizando-se pela sua limpeza, conservação e funcionamento, executar tarefas
afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial; o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de unifoffile e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO Hi\MBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAl.. DO CALÇADO

EMPREGO: FISCAL DE OBRAS ESPECIAL

LOTAÇÃO: em órgão encarregados de fisçalização de obras.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 5 (cinco)

Eusou
1'.L()ucc::~
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Novei
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVERES: orientar, inspecionar e exercer a fiscalização adotando medidas que vi-
sem a cOITeçãode irregularidades na área de obras.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: orientar, inspecionar e exercer a fiscalização às construções irre-
gulares e clandestinas, fazendo comunicações, notificações e embargos; emitir autos de infração;
apresentar periodicamente boletins de atividades realizadas; fiscalizar o cumprimento de leis e postu-
ras municipais, instaurando e instruindo processos por infrações; proferir despachos e emitir pronun-
ciamentos; fornecer dados para fins estatísticos; responsabilizar-se por equipes necessárias à execução
das atividades; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de até 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em plantões ou em regime de sobreaviso; sujeitos a trabalho externo e atendi-
mento ao público.

~ .", ,~._..~~:~:~tr.:
"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIPA"J;;:;';
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maiodeJ998t" .



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: FOLCLORIST A

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 3 (três)

Eusou
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SÍNTESE DOS DEVERES: realizar pesquisas referentes ao folclore, bem como apresentações folcló-
ricas ao público.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: realizar pesquisas e estudos necessários com vistas a produzir e
adaptar peças a serem apresentadas pelo Grupo Folclórico do Município; prestar assessoramento téc-
nico para o folclore, com a finalidade de manter as apresentações do Grupo em sintonia com o que
manda a tradição folclórica, no caso a gaúcha; apresentar-se como integrante do Grupo Folclórico
responsabilizar-se pela conservação e manutenção do material de propriedade do Município por ven-
tura utilizado; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas, semanais de trabalho.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, do-

mingos e feriados.

"Doe Sangue, poe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: GEÓLOGO

LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

Eusou
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~ ....... por

Novo
Hamburgo!
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SÍNTESE DOS DEVERES: planejar e executar trabalhos técnicos e de pesquisas no campo da Geolo-
gia.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: realizar levantamentos e mapeamentos geológicos, geoquímicos e
geofísicos; realizar estudos de fotointerpretação; realizar estudos relativos à ciência da terra; efetuar
trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico;
realizar estudos de geologia econômica e pesquisa de riquezas minerais; examinar e analisar projetos
de exploração de recursos minerais; emitir parecer; efetuar perícias, arbitramentos, inspeções e visto-
rías referentes à matéria de sua competência, emitindo laudos técnicos ou tennos respectivos; respon-
sabilizar-se por equipes necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas

(\ afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito as trabalho externo e desabrigado,
bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)

,~ ....



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: IMPRESSOR OFF SET

LOTAÇÃO: em órgãos que mantenham oficinas gráficas

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 1 (um)

SíNTESE DOS DEVERES: realizar tarefas atinentes a artes gráficas.

Eusou
,./,.lc)uc(,),.-
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Novei
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar a fotolitagem de originais, fixando-os e revelando os ne-
gativos; fazer reduções e ampliações; executar montagens fotográficas; fixar e revelar chapas; retocar
e montar fotolitos; organizar e manter atualizado o arquivo de fotolitos e chapas; operar com máqui-
nas "off-set"; serigrafia, fotocopiadoras, mimeógrafos, etc.; fazer prova de impressos, dispor as linhas,
entrelinhas e os clichês para compor as páginas; zelar pela conservação e limpeza da maquinaria e
equipamento, efetuando pequenos reparos; preparar, compor e restaurar originais para encadernação;
executar encadernações em geral; preparar e fixar capas; fazer dourações, estamparias, gravações e
plastificações; operar máquina de corte rápido, manejar dispositivos de comando manual ou mecânico
para obter papel nas dimensões desejadas; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à exe-
cução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas;
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados.

-, '!':'''':-::~''.--~'''~.-
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: INSPETOR DE SANEAMENTO

Eusou
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

SíNTESE DOS DEVERES: inspecionar as ações de saneamento relativas ao abastecimento de água,
destino dos dejetos e do lixo, melhoria da habitação e do ambiente, controle sanitário' de gêneros ali-
mentícios, controle de vetores.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: realizar a inspeção do saneamento básico existente no Município;
inspecionar a implantação, operação e manutenção de obras e serviços de sistemas de abastecimento
d'água; inspecionar a execução de melhOlias sanitárias, tais como poços rasos, proteção de fontes,
cisternas, etc ...; inspecionar a implantação de soluções adequadas para o destino dos dejetos de esgo-
to; elaborar programas de trabalho para assuntos pertinentes a sua atribuição em sua área de atuação;
apresentar relatórios infonnativos quanto de desempenho de suas atividades; responsabilizar-se pelos
materiais existentes na Diretoria a seu cargo; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à
execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas àfins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão ou sobreaviso, uso de unifonne e equipamento de proteção
individual fornecidos pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

•. _.n .. ';""

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: JARDINEIRO

Eusou
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LOTAÇÃO; órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 1 (um)

SíNTESE DOS DEVERES: executar atividades em ajardinamento.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: fazer e consertar canteiros; plantar, transplantar e cuidar de vege-
tais e plantas decorativas; plantar, cortar e conservar gramados; preparar a terra e sementeiras destina-
das ao plantio e transplante de vegetais e plantas decorativas dos parques, praças e jardins; plantar,
cortar e conservar gramados; adubar a telTa, fazer enxertos e molhar as plantas; efetuar serviços junto
ao meio fio dos gramados, das praças; executar tratos culturais, tais como: escarificação do solo, capi-
nas, plantio e transplante de mudas de folhagem, preparação de covas, amalTa de árvores aos tutores e
outros; ter sob sua guarda materiais destinados ao seu trabalho; responsabilizar-se por equipes neces-
sárias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins .

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exerCÍcio do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de unifonne e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo MuniCÍpio, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

HDoe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: LAVADOR LUBRIFICADOR

LOTAÇÃO: oficinas municipais

N" DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 4 (quatro)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços de abastecimento e lubrificação.
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Hamburgo!

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: efetuar lavagem e lubrificação de máquinas, motores, veículos
leves e pesados, equipamentos agricolas e rodoviários; operar com máquinas, instrumentos e demais
equipamentos, óleos e detergentes necessários ao exercício de suas atividades; zelar pelo equipamen-
to, responsabilizando-se pela sua limpeza, conservação e funcionamento; zelar pela limpeza dos locais
de trabalho e pela conservação dos equipamentos e realizar tarefas correlatas

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO -- CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: MARROEIRO

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 1 (um)

Eusou
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SÍNTESE DOS DEVERES: executar tarefas de pouca complexidade, geralmente rotineiras, em ativi-
dades preponderantemente manuais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: realizar, através de instrumento próprio, a quebra de pedras para a
alimentação do britador; utilizar os equipamentos necessários ao exercício de suas atividades; zelar
pelo equipamento, responsabilizando-se pela sua limpeza, conservação e funcionamento; realizar tare-
fas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de proteção.
individual, fornecido pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 dc maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: MECÂNICO PINTOR CHAPEADOR

LOTAÇÃO: oficinas municipais

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)
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SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços de chapeação em geral; confeccionar, instalar e reparar
peças diversas. .

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar, reformar e retocar serviços de chapeação em veículos em
geral; fabricar e reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; con-
sertar e fabricar carrocerias de veículos; fazer cortes de chassis e chapas; fazer lixamentos em geral;
executar serviços de soldagem a oxigênio e elétrica; confeccionar e reparar peças e objetos de cobre e
de ligas deste metal, como recipientes e tubulações; confeccionar, montar e reparar as peças de chapa
metálica de automóveis e veículos similares; proceder à ajustagem de portas e capotas, assim como
consertar ou recondicionar fechaduras, máquinas de levantar vidros e porta-malas; cuidar da conser-
vação dos instrumentos e limpeza dos locais de trabalho; fazer trabalho de emassamento e pintura de
veículos; executar tarefas afins

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de unifonne e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)

- .•• , ,_o



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: MECÂNICO SOLDADOR

LOTAÇÃO: oficinas municipais.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços de soldagem em geral.
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar diferentes tipos de solda em chapas, peças de máquinas,
lâminas de escarificador, peças de veículos, chassis, carcaças de motores, radiadores, rodas motrizes,
esteiras, pinos, molas, etc.; executar soldas comuns elétricas e a oxigênio, inclusive soldas com prata,
alumínio, etc.; manejar maçaricos e outros instrumentos de soldagem; preparar as superfícies a serem
soldadas; cortar metais por meio de aparelho de solda; executar serviços de solda com ferro, aço, fer-
ro fundido e outros metais; fazer solda elétrica em cadeiras e tanques metálicos; encher, por meio de
solda elétrica, pontas de eixo, pinos, engrenagens, mancais, etc.; responsabilizar-se pelo material utili-
zado; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA".
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: MÉDICO

Eusou
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

SíNTESE DOS DEVERES: prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das
doenças do corpo humano, em ambulatórios, escolas, hospitais ou órgãos afins; fazer inspeção de saú-
de em servidores municipais, bem como candidatos a ingresso no serviço público municipal; planejar
e executar programas de defesa sanitária, proteção, desenvolvimento e aprimoramento relativos à área
veterinária e zootécnica.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médi-
cos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões
do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar trata-
mento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e participar de reuniões médicas,
cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; preencher e
visar mapas de redução, ficha médica com diagnóstico e tratamento, transferir, pessoalmente, a res-
ponsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; atender os casos urgentes
de internatos no hospital, nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de socorro
urgentes, mesmo os provisórios, com diagnósticos provável ou incompleto dos doentes atendidos nas
salas de plimeiros socorros; supervisionar e orientar o trabalho dos estagiários e internos; preencher as
fichas dos doentes atendidos a domicilio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; proce-
der o registro dos pertences dos doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou que venham a
falecer; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos
municipais; examinar funcionários para fins de licenças, readaptação, aposentadoria e reversão; exa-
minar candidatos a auxílios; fazer inspeção médica para fins de ingresso; fazer visitas domiciliares
para fins de concessão de licenças a funcionários; emitir laudos; fazer diagnósticos e recomendar a
terapêutica; descrever regimes dietéticos; descrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e
indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução
das atividades próprias do emprego; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médicas
e cirurgias veterinárias; atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal; fazer a vacinação
anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar necessidades nutricionais dos ani-
mais; estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermidades de animais; executar
tarefas afins inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de até 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteç~o individual, sujeito a
trabalho externo e regime de plantão e atendimento ao público.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: MERENDEIRA
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: l(um)

SíNTESE DOS DEVERES: executar tarefas de pouca complexidade, geralmente rotineiras, em ativi-
dades preponderantemente manuais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: auxiliar nas tarefas de copa e cozinha, refeitórios e alojamentos,
albergues e internatos; realizar tarefas de pré-preparo e preparo de alimentos, executando operações
de cocção, observando regras de higiene; receber e conferir gêneros alimentícios; proceder a limpeza e
conservação de objetos e utensílios de mesa e refeitórios; executar trabalhos domésticos; lavar louças,
vidros, objetos de metal, arrumar mesas, cadeiras, recolher detritos; executar atividades afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de proteção
individual fornecidos pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HJ.\MBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: MESTRE DE BANDA

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura c Turismo.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I(um)

SÍNTESE DOS DEVERES: ditigir a atividade da Banda Municipal.
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EXEMPLOS DE ATRIBUrçÕES: ensaiar a dirigir a apresentação da Banda; testar e afinar os ins-
trumentos musicais; proceder a substituições internas de instrumentos ou postos da Banda; ministrar
aulas teóricas e práticas aos componentes da Banda; fazer arranjos; preparar repertórios e sugerir
apresentações musicais; solicitar aquisição de peças de músicas, instrumentos e outros elementos ne-
cessários à inspeção e manter o preparo técnico da Banda; transmitir instruções quanto ao zelo, ma-
nutenção e guarda dos instrumentos musicais da Banda; responsabilizar-se pela conservação e manu-
tenção do instrumento musical utilizado: executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 5 horas diárias, confonne Lei 3.857/90.
b) Especial: o exercício do emprego exige a prestação de serviços à noite, sábados domingos e

feriados, bem como o uso de unifonne fornecido pelo Município; sujeito a trabalho externo e em lo-cais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Gr,lJll!u do Sul
NOVO HAMBUI1GU CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: M(}rORISTA

LOTAÇÃO: em órgãos quc mantenham serviços de transporte.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 29 (vinte e nove)

Eusou
~ Lc)UCC),_
.~

Novõ
Hamburgo!

SÍNTESE DOS DEVER ES: conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES; conduzir veículos automotores, leves ou pesados, destinados ao
transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluí-
da a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em per-
feitas condi\~ões de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo
que lhe for entregue; encan'egar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe
for confiada: promover o abastecimento de combustíveis água e óleo; verificar o funcionamento do
sistema elétrico do veículo, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providen-
ciar a lublificação quando indicada; verificar o grau de densidade em nível de água da bateria, bem
como a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfenneiros na assistência a pacientes, conduzindo
caixa de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; eventualmente, operar rádio transceptor;
executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feliados, ou em plantões ou em regime de sobreaviso.

,....,.\
Ii

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: MÚSICO DE BANDA

LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 12 (doze)
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SÍNTESE DOS DEVERES: tocar o instrumento musical de sua especialidade.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: estudar e ensaiar a partitura, afinando o instrumento musical;
ajustar-se às instruções do regente do grupo instrumental; tocar o instrumento de sua especialidade;
exercitar-se na mie instrumental; responsabilizar-se pela conservação e manutenção do instrumento
musical utilizado; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego exige a prestação de serviços à noite, sábados domingos

e feriados, bem como o uso de unifornle fornecido pelo Município; sujeito a trabalho externo e em
locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de )998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: NUTRICIONISTA 11

Eusou
r-"\ k)UCC)r._

\~

Novõ
Hamburgo!

LOTAÇÃO: em órgãos encarregados de atividades ligadas à alimentação e nutrição.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)
I

SÍNTESE DOS DEVERES: planejar e executar serviços e programas de nutrição e de alimentação
em estabelecimentos do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: planejar serviços ou programas de nutrição nos campos hospita-
lares de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; con-
trolar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a
melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; planejar e ministrar cur-
sos de educação alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; responsabili-
zar-se por equipes necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados, ou em plantões.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO 3 J /98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO:ODONTÓLOGO

Eusou<, Lc)uc("),-
.~

Novõ
Hamburgo!

LOTAÇÃO: em órgãos encarregados de atividades ligadas à saúde e à assistência.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 5 (cinco)

SíNTESE DOS DEVERES: diagnosticar e tratar afecçõcs da boca, dentes e região maxilofacial;
executar trabalhos de cilUrgia buco-facial e proceder odontologia profiláctica em estabelecimento de
ensino e/ou saúde e hospitalar do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar trabalhos de cilUrgia buco-maxilo-facial e examinar a
boca e os dentes de alunos e pacientes em estabelecimentos do Município; fazer diagnósticos dos
casos individuais, detem1inando o respectivo tratamento; executar operações de prótese em geral e
de profilaxia dentária; fazer extrações de dentes; compor dentaduras; preparar, ajustar e fixar denta-
duras artificiais, coroas, trabalhos de pontes; tratar de condições patológicas da boca e da face; fazer
esquema das condições da boca e dos dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços
executados; proceder a exames solicitados pelo órgão de biometria, difundir os preceitos de saúde
pública, odontológica através de aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; responsabilizar-se por
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de até 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados, em plantões ou em regime de sobreaviso.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: OFICIAL DE TRÂNSITO

LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança.

N°DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)
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SÍNTESE DOS DEVERES: incumbir-se da estruturação e coordenação do setor responsável pelo
trânsito do Município.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: estruturar o setor de trânsito, instruindo tecnicamente o pessoal;
determinar funções e responsabilizar-se pelo perfeito desempenho do setor; avaliar e reportar à auto-
ridade superior o progresso e perfonnance do setor; planejar, coordenar e dar assistência técnica e
administrativa ao desenvolvimento de projetos; manutenção e revisão dos sistemas existentes; exer-
cer paralelamente, se for o caso, a função de motorista do veÍCulo destinado à vistoria diária, execu-
tar atividades afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito a trabalho externo e desabriga-
do, bem çomo ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo Município.

"DoeSangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: OFICIAL ESCREVENTE
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalhos administrativos, aplicando a legislação pel1inente aos
serviços municipais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar trabalhos administrativos e datilográficos; redigir, revisar
e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorandos, oficios, infonnações, relatórios, e
outros; elaborar, separar e distribuir os expedientes; reproduzir textos manuscritos; executar tarefas
afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o emprego poderá exigir atendimento ao público.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: OPERADOR DE COMANDO
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LOTAÇÃO em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

SÍNTESE DOS DEVERES: operar sistema de britagem.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: responsabilizar-se pela operação do comando geral do sistema de
britagem, com btitador girosférico; auxiliar na manutenção do sistema; utilizar os equipamentos ne-
cessários ao exercício de suas atividades; zelar pelo equipamento, responsabilizando-se pela sua lim-
peza, conservação e funcionamento; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALI10:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de unifonne e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 18 (dezoito)

SÍNTESE DOS DEVERES: operar máquinas rodoviárias e seus equipamentos.

EXEMPLOS DE ATRIBUrçÕES: operar veÍCulos motorizados especiais, tais como guinchos, guin-
dastes, retroescavadeiras, patrola, tratores de esteiras e rodas, carro platafonna'máquinas rodoviárias e
outras; executar terraplenagem, nivelamento de ruas e estradas, abrir valetas e cortar taludes, proceder
escavações, transporte de terra, compactação, aterro e desaterro, e trabalhos semelhantes, cuidar da
limpeza e conservação dos equipamentos zelando pelo seu bom funcionamento, executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, ou de plantões, uso de unifonne e equipamento de proteção individual fomecido
pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: OPERADOR DE TRATOR AGRícOLA

LOTAÇÃO: Secretaria de Agricultura

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 4 (quatro)
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SÍNTESE DOS DEVERES: operar todas as máquinas agrícolas e respectivos implementos da Prefei-
tura Municipal de Novo Hamburgo.

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: operar máquinas agrícolas, lavrar e discar terras, obedecendo as
curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando por seu bom funcionamento;
responsabilizar-se pela máquina agrícola que lhe é confiada para o trabalho diálio; participar das ati-
vidades e cursos ministrados aos operadores de máquinas agticolas; cumprir as ordens de serviços
inerentes aos operadores de máquinas agrícolas; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, ou de plantões, uso de unifom1e e equipamento de proteção individual fomecido
pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: OPERADOR DE USINA

LOTAÇÃO: Secretatia de Obras Públicas.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)

SÍNTESE DOS DEVERES: operar o comando e dar manutenção à usina de asfalto a quente e a frio.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Ter conhecimento de operação de controle de comando de Usina
de Asfalto e caldeiras; ter conhecimento de funcionamento e manutenção de equipamento de Usina de
Asfalto quente e frio e caldeiras; ter conhecimento de regras de segurança no trabalho no setor de usi-
na de asfalto e caldeiras.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, ou em plantões, uso de unifonne e equipamento e proteção individual fornecido
pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: OPERADOR SÊNIOR

LOTAÇÃO: Centro de Processamento de Dados.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)
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SÍNTESE DOS DEVERES: operar equipamentos de processamentos de dados.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: efetuar o acompanhamento e motorização dos sistemas através de
controle ou de mesa de controle de terminais "on-line", visando o processamento dos serviços dentro
dos padrões de qualidade e prazos estabelecidos; verificar o COlTetoprocessamento de um sistema em
suas diversas fases, solucionando irregularidades ocon-idas durante a operação; acompanhar através
do "console" as fases dos programas em andamento, verificando o perfeito funcionamento dos siste-
mas em processamento; executar outras tarefas cOlTelatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, ou em plantões ou em regime de sobreaviso.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipà\ n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: PEDREIRO
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LOTAÇÃO: Em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 19 (dezenove)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços de alvenaria, concretos e outros materiais para a cons-
trução e reconstrução de obras e edificios públicos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: fazer locação e medição de obras, interpretar plantas de construção
em geral, controlar a dosagem de argamassa e concreto, verificar as fonnas de concretagem; trabalhar
com instrumentos de nivelamento e prumo, construir e reparar alicerces; paredes, muros e similares,
trabalhar com cimento, argamassa e outros materiais de construção; annar fonnas para a fabricação de
tubos de concreto; assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; responsabilizar-se
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego e executar tarefas
afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão ou sobreaviso; uso de unifonne e equipamento de proteção
individual fornecido pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados .

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: PINTOR
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar atividades em pintura.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: emassar e preparar superficies para pintura; remover pinturas anti-
gas, ter conhecimento de mistura química de mateliais de pintura; efetuar pinturas em paredes, estru-
turas metálicas e madeiras em geral, fazendo tratamento anticorrosivo; pintar a pincelou pistola a ar
comprimido; conservar e limpar os utensílios utilizados; executar pintura de trânsito; responsabilizar-
se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego e executar tarefas
afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão ou sobreaviso; uso de uniforme e equipamento de proteção
individual fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de J 9 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: PINTOR LETRIST A
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 3(três)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços de pintura.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: preparar tintas e vernizes em geral; combinar tintas de diferentes
cores; preparar superficies para pintura; remover e retocar pinturas; pintar e esmaltar objetos de ma-
deira, metal, paredes, etc.; pintar postos de sinalização, faixas de rolamentos, veículos, lixar e fazer
tratamento anticorrosivo; executar moldes a mão livre e aplicá-los em letreiros, emblemas, dísticos,
placas, etc.; responsabilizar-se pelos mateliais e equipamentos colocados ao seu serviço; operar má-
quinas necessárias ao exerCÍcio de sua atividade; zelar pelo equipamento, responsabilizando-se pela
sua limpeza, conservação e funcionamento; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à
execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas
b) Especial: o exerCÍcio do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão ou sobreaviso; uso de unifolme e equipamento de proteção
individual fornecido pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: PROFESSOR

LOTAÇÃO: Secretária de Educação e Despot10.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 121 (cento e vinte e um)
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SÍNTESE DOS DEVERES: ministrar e orientar a aprendizagem do aluno; participar do processo de
planejamento das atividades da escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-
aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados
relativos à realidade de sua clientela; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidades e
carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar
com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno;
participar de atividades extra-classe; coordenar área de estudo; manter registros e desenvolver relató-
rios; executar tarefas correlatas na área da educação; integrar atividades e órgãos complementares da
escola; executar tarefas afins e/ou decorrentes.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 22, 36 ou 44 horas, segundo regime de trabalho próprio e a

necessidade do serviço.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, do-

mingos e feriados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19demaiode 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: PROGRAMADOR SÊNIOR

LOTAÇÃO: Centro de Processamento de Dados

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 3 (três)
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SÍNTESE DOS DEVERES: desenvolver e manter programas de grande complexidade ou que exijam
conhecimentos especializados para o processamento de dados em computador.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: participar da elaboração de anteprojetos de sistemas auxiliando no
levantamento de necessidades de programas e viabilidade de execução; participar da implantação e
manutenção de sistemas, executando testes, simulações, decretando falhas, efetuando e sugerindo cor-
reções, executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão ou sobreaviso.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: RECOLHEDOR DE LIXO
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 10 (dez)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar tarefas de pouca complexidade, geralmente rotineiras, em ativi-
dades preponderantemente manuais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: recolher todo e qualquer material, reciclável ou não, tais como:
lixo hospitalar, animais mortos e/ou em estado de putrefação, vidros quebrados, latas papéis, sobras de
alimentos e poda de árvores, entre outros; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à exe-
cução das atividades próprias do emprego e executar tarefas afins

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município.

"Do'e Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO 31/98. de 19 de maio de 1998)
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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: RECREACIONISTA
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LOTAÇÃO: em órgãos encarregados das atividades ligadas à Educação e Ação Social.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 21 (vinte e um)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar atribuições em creches e em outras instituições municipais, ge-
ralmente em atividades técnicas, com experiência especial e compreendendo trabalho de responsabili-
dade e qualificação.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: atender crianças de O a 6 anos nas áreas afetiva, psicomotora e
cognitiva; planejar atividades para desenvolver a criança como um ser integral em todas as áreas; par-
ticipar de reuniões de estudo, planejamento e aperfeiçoamento com a supervisão e orientação pedagó-
gica; atender a criança nas necessidades básicas: sono, higiene e atividades fisicas e recreativas; esti-
mular a criatividade durante as atividades desenvolvidas; cumprir as nonnas internas do núcleo, bem
como as diretrizes emanadas do órgão próprio, assumindo responsavelmente as atribuições inerentes
a sua profissão; desenvolver os programas de atividades de acordo com a orientação recebida por
parte da supervisão técnico-pedagógica; utilizar todos os recursos existentes no núcleo que visem o
crescimento da criança e a qualificação do ensino; elaborar planos de ensino adequados à realidade e
faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; participar de reuniões da Associação de Pais e Edu-
cadores; entregar no prazo estabelecido pela direção e coordenação, os documentos solicitados; man-
ter contato com os pais, a fim de buscar subsídios para melhor compreender e atender as crianças;
permanecer junto às crianças o tempo todo, evitando acidentes; controlar a freqüência dos menores
nos respectivos núcleos; responsabilizar-se pelo material solicitado; dar em toda a sua atenção, exem-
plo de conduta equilibrada, de acordo com as regras morais, sociais, éticas e profissionais de socieda-
de; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, ou em regime de plantão.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA

LOTAÇÃO: em escolas municipais.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 2 (dois)
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SÍNTESE DOS DEVERES: executar tarefas próprias de secretários de estabelecimentos de ensino da
rede municipal.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: superintender os serviços de secretaria de estabelecimento de ensi-
no municipal, de acordo com a orientação da SMED e doCa) Diretor(a), manter atualizados os assen-
tamentos referentes ao corpo docente, manter cadastro dos alunos; manter em dia a escrituração esco-
lar do estabelecimento; organizar e manter atualizados prontuários de legislação referentes ao ensino;
prestar informações e fornecer dados referentes ao ensino às autoridades escolares; escriturar os li-
vros, fichas e demais documentos que se refiram às notas e médias dos alunos, efetuando os respecti-
vos lançamentos nos boletins estatísticos, colaborar na fonnação de horálios; arquivar recortes e pu-
blicações de interesse para o estabelecimento de ensino; lavrar e assinar atas em geral; receber e expe-
dir correspondências; elaborar relatórios; elaborar e distribuir boletins de notas, histórico escolar, etc.;
encarregar-se da publicação e controle de avisos em geral; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de J 9 de maio de 1998)
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EMPREGO: SERVIÇOS GERAIS
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS 'EM EXTINÇÃO: 46 (quarenta e seis)

SíNTESE DOS DEVERES: executar tarefas de pouca complexidade, geralmente rotineiras, em ativi-
dades preponderantemente manuais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: auxiliar e zelar pela manutenção e límpeza de prédios, instalações
e equipamentos do Município; auxiliar nas tarefas de copa e cozinha, refeitórios e alojamentos, alber-
gues e internatos; realizar tarefas de pré-preparo e preparo de alimentos, executando operações de
cocção, observando regras de higiene; receber e conferir gêneros alimentícios; proceder a limpeza e
conservação de objetos e utensílios de mesa e refeitórios; executar trabalhos domésticos; lavar louças,
vidros, objetos de metal, alTI1marmesas, cadeiras, recolher detritos; ValTer, limpar e lavar dependênci-
as; responsabilizar-se pela conservação e uso adequado de materiais de limpeza; operar elevadores,
ligando-os e desligando-os, através de dispositivos próprios, zelando pelo seu funcionamento e limpe-
za; entrega de documentos, mensagens, encomendas ou pequenos volumes; auxiliar nos serviços sim-
ples de escritório; entrega de correspondência entre setores ou público externo; auxiliando no recebi-
mento e distribuição de materiais e suprimentos em geral; realizar tarefas auxiliares em serviços gráfi-
cos; operar mimeógrafos, copiadora eletrostática e máquina heliográfica e similares; auxiliar nos pos-
tos médico-odontológicos do Município, manipular substâncias restauradoras; auxiliar no atendimento
aos pacientes; confeccionar modelos em gesso; orientar quanto aos aspectos higiênicos; realizar apli-
cações tópicas de fluoreto; controlar o movimento e atendimento de pacientes; marcar consultas; or-
ganizar e manter em ordem fichários e arquivos específicos; lavar e preparar material para esteriliza-
ção, e demais atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: SUB CAPATAZ
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LOT A,.çÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 6 (seis)

SÍNTESE DOS DEVERES: auxiliar na supervisão, coordenação e orientação dos trabalhos rotineiros
de construção de obras em geral.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: auxiliar na supervisão; responsabilizar-se pelo auxilio nas tarefas
rotineiras de construção e conservação de estradas e vias públicas, de obras e edificios públicos e de
iluminação pública; auxiliar na fiscalização da execução de obras; organizar pedidos de material; au-
xiliar na verificação do cumprimento de especificações contratuais; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executando tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão e sobreaviso; sujeito a trabalho externo e desabrigado,
bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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EMPREGO: SUPERVISOR
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LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 3 (três)

SÍNTESE DOS DEVERES: supervisionar a execução de trabalhos administrativos e datilográficos,
aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: supervisionar a execução de trabalhos de redação e datilografia de
expedientes administrativos, tais como: memorandos, oficios, informaçÕes, relatórios e outros; secre-
tariar reuniões e lavrar atas; supervisionar a realização de registros e cálculos relativos às áreas tribu-
tária, patrimonial, financeira, de pessoal e outras; supervisionar a elaboração e manutenção da atuali-
zação de fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais
através de terminais eletrônicos; operar com máquinas calculadora, leitora, leitora de microfilmes,
registradora e de contabilidade; supervisionar a escrituração de livros contábeis; supervisionar a ela-
boração de documentos referentes a assentamentos funcionais; supervisionar os serviços de classifica-
ção, separação e distribuição de expedientes; obter infom1ações e fomeçê-Ias aos interessados; super-
visionar e auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência
dos serviços executados na área de sua competência; executar tarefas afins;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o emprego poderá exigir atendimento ao público.

,-

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: SUPERVISOR TÉCNICO PEDAGÓGICO

LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Desporto

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 5 (cinco)
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SÍNTESE DOS DEVERES: planejar, assessorar e coordenar a implantação dos serviços educacionais,
na rede Municipal de Ensino; participar do planejamento global de ensino; elaborar, implementar e
avaliar projetos de caráter técnico-pedagógico, de Olientação, supervisão e inspeção escolar.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: planejar e coordenar a implantação do Serviço de OIientação Edu-
cacional; oIientar a ação dos docentes e representantes de tunnas em assuntos pel1inentes à área de
Orientação Educacional, com metas à melhoria do processo de desenvolvimento do currículo; ativar o
processo de integração escola-comunidade; participar do planejamento global das Escolas; coordenar
o planejamento do ensino e planejamento do currículo; assessorar outros serviços técnicos da Escola;
elaborar, implementar e avaliar projetos de caráter técnico-pedagógico; propor sistemática pedagógica
de acordo com as diretIizes da SecretaIia de Educação e Desporto do Município; planejar e dinamizar
a instrumentalização dos professores quanto ao trabalho docente; fornecer subsídios aos professores
com a finalidade de garantir a eficiência do corpo docente; estabelecer estratégias de ação na pers-
pectiva de concretizar os pIincípios pedagógicos preconizados pela SecretaIia de Educação e Despor-
to; avaliar o desempenho da Escola, de forma a caracterizar suas reais possibilidades e necessidades,
seus níveis de desempenho no processo de desenvolvimento do currículo e oportunizar a tomada de
decisões, a nível de escola ou outros níveis do Sistema Municipal de Educação; participar do processo
de planejamento curricular; elaborar o traçado das diretIizes científicas e enfocadoras do processo de
controle e unidade de avaliação que levem à consecução da filosofia e da política educacional do Mu-
nicípio.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 22, 36 ou 44 horas, segundo regime de trabalho próprio e a

necessidade do serviço.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, do-

mingos e feIiados.
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"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: TÉCNICO ELETRICISTA
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

SíNTESE DOS DEVERES: executar tarefas de caráter técnico, relativas ao planejamento, orientação,
avaliação e controle e execução de projetos de instalações atinentes aos sistemas de iluminação públi-
ca e redes telefônicas, elétricas em geral.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: coordenar e executar serviços de instalação de iluminação pública;
propor e orientar as modificações dos circuitos elétricos em geral; supervisionar a instalação e a ma-
nutenção da iluminação pública e motores elétricos; analisar e orientar os testes de materiais elétricos;
fiscalizar a substituição dos equipamentos e materiais; auxiliar na elaboração de programas; executar
serviços de recuperação de material elétrico e de iluminação pública; efetuar teste de materiais elétri-
cos; conduzir a execução de serviços externos, tais como: troca de lâmpadas, reatores, fotocélulas,
contactores, capacitadores, luminárias, etc.; orientar a verificação de circuitos, assim como consertos e
montagem de linhas; realizar montagens e manutenção; elaborar e interpretar circuitos e esquemas
elétricos; manter contatos com órgãos públicos ou particulares; preparar estimativas das quantidades e
custos dos materiais e mão de obra necessárias à instalação e manutenção de redes elétricas; respon-
sabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego; execu-
tar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamento de proteção
individual, fornecido pelo Município, sujeito a trabalho em locais desabrigados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de ]998)
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EMPREGO: TÉCNICO EM CONT ABlLIDADE
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 6 (seis)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar serviços contábeis e interpretar legislação referente à contabili-
dade pública.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar a escrituração analítica de atos ou fatos administrativos;
escriturar contas-correntes diversas; organizar boletins, de receita e despesa; elaborar "slips" de caixa;
escriturar, mecânica ou manualmente, livros contábeis; levantar balancetes patrimoniais e financeiros;
conferir balancetes auxiliares e "slips" de arrecadação; examinar processo de prestação de contas;
operar com máquinas de contabilidade em geral; examinar empenhos, verificando a classificação e a
existência de saldo nas dotações; infom1ar processo relativo a despesa; interpretar legislação referente
à contabilidade pública e ao sistema financeiro de habitação; elaborar demonstrativos de seguros para
recolhimento ao Banco Nacional de Habitação; efetuar controles e conciliações de contas bancárias;
encaminhar e controlar aplicações financeiras; efetuar cálculos de reavaliações do ativo e da deprecia-
ção de bens móveis e imóveis; organizar relatórios relativos às atividades, transcrevendo dados esta-
tísticos e emitindo pareceres; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento
da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

LOTAÇÃO: em órgãos da área da saúde

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)
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SÍNTESE DOS DEVERES: atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a assis-
tência complementar a pacientes e o desenvolvimento de ações de enfermagem sob supervisão e ori-
entação de enfenneiro.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: participar da equipe de enfennagem; auxiliar no atendimento a
pacientes nas unidades hospitalares e de saúde pública, sob supervisão; orientar e revisar o auto-
cuidado do cliente em relação à alimentação e higiene pessoal; executar a higienização ou preparação
dos clientes para exame ou atos cirúrgicos; cumprir as prescrições aos clientes; zelar pela limpeza,
conservação e assepsia do material e instrumental; executar e providenciar a esterilização das salas e
do instrumental de quadro às intervenções programadas; observar e registrar sinais e sintomas e in-
fonnar a chefia imediata, assim como o comportamento do paciente em relação a ingestão e exereção;
manter atualizado o prontuário dos pacientes; verificar a temperatura, pulso e respiração e registrar os
resultados no prontuário; ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; aplicar inje-
ções; administrar soluções para parenterais previstas; alimentar, mediante sonda gástrica; ministrar
oxigênio por sonda nasal, com prescrição médica; participar dos cuidados de clientes monitorizados,
sob supervisão; realizar sondagem vesical, enema e outras técnicas similares, sob supervisão; Olientar
clientes à nível de ambulatório ou de internação, a respeito de presclições de rotina; fazer orientação
sanitária a indivíduos em unidades de saúde; colaborar com os enfenneiros nas atividades de promo-
ção e proteção específica da saúde; colaborar com os enfermeiros no treinamento do pessoal auxiliar;
executar tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, ou em regime de plantões ou sobreaviso; uso de unifonne fornecido pelo Muni-
cípio.

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VlDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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EMPREGO: TELEFONISTA
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 4 (quatro)

SÍNTESE DOS DEVERES: operar mesa telefônica

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: operar mesa e aparelhos telefônicos e mesas de ligação; estabele-
cer comunicações internas, locais ou interurbanas; vigiar e manipular pennanentemente painéis tele-
fônicos; receber chamadas para atendimentos urgentes de ambulâncias, comunicando-se através de
rádio, registrando dados de controle; prestar infonnações relacionadas com a repartição; responsabili-
zar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado; eventualmente, recepcionar público;
executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados, sujeito à plantões e atendimento ao público.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

EMPREGO: TOPÓGRAFO

LOTAÇÃO: órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I(um)
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SíNTESE DOS DEVERES: programar e efetuar levantamentos topográficos, plani-altimétricos, posi-
cionando e manejando teodolitos, níveis e outros aparelhos para fomecer dados básicos relativos a
alinhamentos de ruas e construções.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: programar a realização de levantamentos topográficos; efetuar
levantamentos topográficos, plani-altimétricos, posicionando e manejando teodolitos, níveis e outros
aparelhos; elaborar relatórios, esboços e plantas sobre traçados a serem feitos; coletar os diversos da-
dos necessários, anotando-se em planilhas específicas para posteriores cálculos; desenhar plantas bai-
xas e relevos; conferir a exatidão e o estado de funcionamento dos instrumentos; fomecer infom1ações
e elementos técnicos relativos a alinhamentos de ruas e construções; proceder a vistoria para verificar
se a pavimentação de ruas está de acordo com o plani-altimétrico, orientar, quando necessário, o tra-
balho dos ocupantes dos cargos de auxiliar de topógrafo; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados,

domingos e feriados ou em plantões ou em regime de sobreaviso, sujeito a trabalho em locais desabri-
gados.

•
"Doe Sangue. Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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EMPREGO: VIGIA
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessálias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 9 (nove)

SÍNTESE DOS DEVERES: exercer as funções de vigia em próprios municipais.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: vigiar locais previamente determinados; realizar ronda de inspe-
ção em intervalos fixados; adotar providências tendentes a evitar incêndios, danificações nos própri-
os municipais; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso, verificando,
quando necessário as autorizações de ingresso; verificar se as palias e janelas e demais vias de aces-
so estão devidamente fechadas; responder a chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imedi-
ato conhecimento das autoridades qualquer irregulatidade verificada; em caso de roubo, furto ou
depredação em ou de próprios municipais, comunicar o mais depressa possível à Guarda Municipal
para que esta pratique os atos de sua competência; exercer tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horátia semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de unifonne e equipamento de
proteção individual, fornecido pelo Município, sujeito a trabalho externo e desabtigado e atendi-
mento ao público

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de ]998)
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EMPREGO: VIVEIRISTA
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LOTAÇÃO: em órgãos onde sejam necessarias as atividades próprias do emprego.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: I (um)

SÍNTESE DOS DEVERES: executar atividades em ajardinamento.

EXEMPLOS DE ATRlBUIÇÕES: fazer enxertos, molhar plantas, aplicar fungicidas e inseticidas;
trabalhar com máquinas de escarificar e cortar grama; trabalhar com podão, gadanho e outros ins-
trumentos agrícolas; executar tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de unifonne e equipamento de
proteção individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nO31/98, de 19 de maio de 1998)
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EMPREGO: ZELADOR DE ESCOLA

LOTAÇÃO: em escolas municipais.

N° DE EMPREGOS EM EXTINÇÃO: 36 (trinta e seis)

SÍNTESE DOS DEVERES: exercer funções de zeladoria e conservação.
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: zelar e cuidar da limpeza e conservação de escolas municipais;
percorrer a área sob sua responsabilidade, inspecionando no sentido de impedir incêndio e depreda-
ções; comunicar qualquer irregularidade verificada; efetuar consertos e providenciar nos serviços de
manutenção em geral; ter sob sua guarda materiais destinados às atividades de seu setor de trabalho,
bem como materiais de competição esportiva e outros; responsabilizar-se pela conservação e uso
adequado de materiais de limpeza; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sába-

dos, domingos e feriados em regime de plantão ou sobreaviso, uso de uniforme e equipamentos de
proteção individual, fornecido pelo Município.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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1. QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA
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"Doe Sangue. Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)
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CARGO: CHEFE DE BANCO DE DADOS

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento
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SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar a utilização, planejar e modelar a estrutura do
banco de dados

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Estabelecer o modelo lógico e físico da estrutura de
dados ao município, em conjunto com a área de desenvolvimento de sistemas, definindo
entidades e atributos de banco de dados; definir padrões para nomenclatura de dados, pro-
cedimentos relativos às modificações das estruturas de dados; acompanhar o desenvolvi-
mento do software gerenciador do banco de dados; efetua a manutenção do dicionátio de
dados e define sistemas de segurança visando preservação e sigilo das informações.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)
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CARGO: COORDENADOR DE MICRO-INFORMÁTICA

LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento
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SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar a utilização dos micros computadores.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Responsável pela coordenação de instalação e im-
plantação de micros computadores, conectando-os entre si; providenciar junto as empre-
sas de manutenção e demais envolvidos, o reparo dos equipamentos; realiza teste de
aceitação, testes operacionais e análise comparativa de novos equipamentos; instalar
software básicos e aplicativos nos micros computadores; ajuda a definir os novos softwa-
re básicos de mercado para micro-informática; apoia o usuário no que se refere a equipa-
mentos, sistemas operacionais, software básico e rede. Responsável pela distribuição das
caixas postais e utilização da Intemet;

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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CARGO: COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas
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SÍNTESE DOS DEVERES: Administrar e coordenar o Departamento de Fiscalização de
Obras Civis, apresentar periodicamente boletins de atividades realizadas, executar tarefas
afins e fiscalizar o cumprimento das leis.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compete coordenar, planejar e executar fiscalizações
de obras civis do Município, respeitadas as competências da União e do Estado, assegu-
rando o cumprimento do Código de Obras e de Posturas, como também o Plano Diretor
em zonas urbanas e rurais, tais como edificações para o habite-se e numeração, emitindo
notificações, multas e embargos e realizar diligências necessárias à instrução de processo.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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CARGO: COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas
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SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar e executar o exame, aprovação e licenciamento de
projetos.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Coordenar e executar o exame (análise), aprovação e
licenciamento de projetos, com base na Legislação Municipal, Estadual e Federal em edi-
ficações residenciais, comerciais e indústriais e desmembramentos; receber e informar os
contribuintes sobre encaminhamento e andamento dos processos; orientar e estabelecendo
encaminhamento junto aos órgãos municipais, estaduais e federais.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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CARGO: COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

LOTAÇÃO: Secretalia de Obras Públicas
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SíNTESE DOS DEVERES: Executar e administrar a política de Esgotos Pluviais do Mu-
nicípio.

ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, assessorar, avaliar e solucionar serviços solicitados de
manutenção diária, executados por sub-secretarias; problemas de contribuintes em relação
ao esgoto pluvial e vistoriar execução de redes pluviais de loteamentos particulares; lim-
peza de vias públicas, sugamento de fossas, abastecimento de água, apoio aos bombeiros,
reposição de tampas, limpeza de caixas e controle de equipamento.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)
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CARGO: COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS PLUVIAIS

LOTAÇÃO: Secretaria de Obras Públicas

SÍNTESE DOS DEVERES: Executar e administrar a política de esgotos pluviais.

ATRIBUIÇÕES: Projetar, vistoriar, emitir relatórios e laudos sobre redes de drenagem
pluvial, pontes pontilhões e canais, recuperar laterais de arroios e solucionar alagamentos;
aprovar ligações domiciliares à rede, confonne lançamento da redes no arquivo; controlar,
cadastrar, distribuir e arquivar expediente e atualizar projetos e croquis; controlar e apro-
var a qualidade de tubos e meios-fios, aprovar projeto pluvial e loteamentos.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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CARGO: ENCARREGADO DO CENTRO DE RECUPERAÇAO E DESNUTRIÇAO

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar e promover projetos de recuperação nutl;cional da
população.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Coordenar e desenvolver atividades de reabilitação
nutricional de pessoas que necessitam de recuperação pré ou pós tratamento médico;
atender crianças e adultos em situação de risco e fornecer meios para sua recuperação
nutricional; promover e coordenar projetos que visem a melhoria na qualidade nutricional
da população.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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CARGO: ENCARREGADO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social
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SíNTESE DO DEVERES: Coordenar a triagem no setor de Assistência Social.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Coordenar a triagem no setor de Assistência Social,
atender as pessoas carentes que procuram o setor com pedidos diversos, encaminhamento
de soluções aos diversos pedidos tanto da população, como de vereadores, funcionários e
autoridades.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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SÍNTESE DOS DEVERES: Controlar a freqüência e aproveitamento dos guardas, coordenar e fis-
calizar o emprego das patrulhas escolares motorizadas, patiicipar das escalas de serviço.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Encaminhar recursos para JARI; elaborar estatística de acidentes
de trânsito, fiscalizar e controlar os serviços do catiório de trânsito da GM; fiscalizar e coordenar
serviços do pelotão de trânsito; planejar e organizar o emprego do pelotão de trânsito em eventos
especiais; fiscalizar e controlar o funcionamento e atendimento dos alannes instalados nos próprios
municipais; manter atualizados os processos de reavaliação do alvará de funcionamento da GM e da
escola junto ao grupamento de supervisão de vigilância eguarda.

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de J 998)
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2. TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

N° N°. de DENOMINAÇAO Referência Coe£; de
vagas Vencimento

GABINETE DO PREFEITO
01 01 Chefe de Gabinete CC 1 10.00
02 01 Procurador Geral do Município CC 1 10.00
03 01 Secretário Especial de Assessoramento CC I 10.00
04 08 Assessor Jurídico CC2 6.55
05 04 Assessor Executivo Nível I CC2 6.5506- 02 Assessor Executivo Nível 11 CC4 4.58
07 01 Assessor de Imprensa CC2 6.55
08 01 Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito CC2 6.55
09 OI Assessor de Comunicações CC4 4.58
10 01 Secretário de Junta de Serviço Militar CC4 4.58
11 04 Assessor de Gabinete Nível I CC6 , 3.1812 04 Assessor de Gabinete Nível 11 CC9 1.84;, 13 01 Assessor do Tele-Participação CC2 6.55_~v SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
14 01 Secretário de Administração CC 1 10.0015 01 Diretor de Expediente CC2 6.5516 01 Diretor de Patrimônio CC2 6.5517 01 Diretor de Recursos Humanos CC2 .. 6.55"18 01 Diretor de Compras CC2 6.55... 19 OI Assessor do Secretário CC9 1.8420 01 Assessor da Diretoria de Recursos Humanos CC3 5.0021 01 Assessor da Diretoria de Patrimônio CC3 5.0022 01 Assessor da Diretoria de Expediente . .

CC3 5.0023 01 Assessor da Diretoria de Compras CC3 5.0024 01 Chefe de Almoxarifado CC5 4.18
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

25 01 Secretário de Planejamento CC 1 10.0026 01 Diretor de Orçamentos e Finanças CC2 6.55-,
" 27 01 Diretor de Informática CC2 6.55.

~.---------.-.-. ""-.~- -2B~ .91 Diretor de Estudos e Projetos CC2 ." 6.5529 01 Diretor de Habitação CC2 6:5530 02 Assessor do Secretário CC9 1.8431 OI Assessor da Diretoria de Habitação. CC3 5.0032 ()l Assessor da Diretoria de Estudos e Projetos CC3 5.00------- -33 -01------ Assessór da DiretQria.de Informática CC3 5.00.

34 01 Assessor da Diretoria de Orçamentos e Finanças CC3 5.00
SECRETARIA DA FAZENDA

35 01 Secretário da Fazenda CC 1 10.0036 01 Diretor de Tributos Mobiliários CC2 6.5537 01 Diretor de Tributos Imobiliários CC2 6.5538 01 Diretor de Contabilidade CC2 6.55
.39 01 Diretor de Censo Tributário CC2 6.5540 01 Assessor do Secretário /' CC9 . 1.8441 01 Assessor da Diretoria de Tributos Imobiliários CC3 5.0042 01 .Assessor da Diretoria de Tributos Mobiliários CC3 5.0043 01 Assessor da Diretoria de Contabilidade CC3 5.00

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31198, de 19 de maio de 1998)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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44 01 Secretário de Educação e Desporto CC 1 10.00
45 01 Diretor Administrativo CC2 6.55
46 01 Diretor de Educação CC2 6.5547 01 Diretor de Desporto CC2 6.5548 01 Assessor do Secretário CC9 1.8449 01 Assessor de Diretoria Administrativa CC3 5.0050 01 Assessor da Diretoria de Educação CC3 5.0051 01 Assessor da Diretoria de Desportos CC3 5.0052 02 Assessor de Educação Infantil CC6 3.1853 02 Assessor de Ensino Fundamental CC6 3.1854 02 Assessor de Assistência ao Educando CC6 3.18

SECRETARIA DE INDúSTRIA COMERCIO E
:

~ ~RVIÇOS
55 '01 Secretário de Indústria, Comércio e Serviços CC 1 10.0056 01 Diretor de Indústria CC2 6.5557 01 Diretor de Comércio e Serviços CC2 6.5558 01 Assessor da Agência Municipal de Empregos CC4 4.5859 01 Assessor do Secretário

. CC9 1.8460 01 Assessor da Diretoria de Indústria CC3 5.0061 01 Assessor da Diretoria de Comércio e Serviços CC3 5.00
SECRETARIA DE OBRAS PúBLICAS ...62 01 .Secretário de Obras Públicas .. CC1 ...... ; .10.00...;.

63 01 Diretor Geral CC 2. 6.5564 01 Subsecretário Zona I . CC2 6.5565 01 Subsecretário Zona 11 CC2 6.55-66- OJ Subsecretário Zona 111 :: CC 2. 6.55..
.. .' ..67 01 . Subsecretário Zona IV . . '. .. . . Ca2 6.5568 01 Subsecretário Zona V CC2 6.5569 01 Diretor de Obras Públicas CC2 6.5570 01 Diretor de Controle de Projetos CC2 6.5571 01 Diretor de Esgotos Pluviais CC2 6.5572 01 Diretor de Pavimentação Asfáltica CC2 6.5573 01 Assessor do Secretário CC9 1.8474 01 Assessor da Diretoria Geral CC3 .... 5.00

..75 01 Assessor da Diretoria de Obras Públicas CC3 5:0076 01 Assessor da Diretoria de Controle de Projetos CC3 5.0077 01 Assessor da Diretoria de Esgotos Pluviais CC3 5.0078 01 Assessor da Diretoria de Pavimentação Asfáltica CC3 5.0079 06 Assessór de Obras Civis CC6 3.18_8D~ 34 .Capataz CC8 2.21---------- ..

81 01 Chefe de Produção Industrial CC6 3.1882 01 Assessor de Fiscalização CC7 2.65.
SECRETARIA DE SAUDE E AÇAO SOCIAL .

83 01 Secretário de Saúde e Ação Social CC 1 10.0084 01 Diretor de Saúde CC2 6.5585 01 J Diretor de Ação Social . . .. '. CC2 . . . 'Q•.5586. 01 .~'c. ~;... COordenador da Fannácia Comunitária :I' CC4 I ':.4.58 .. ,
87 01 .Coordçnador do Laboratório .. CC4 '4.5888 01 \ Assessor do Secretário ..:".'.,.,,;..... . CC9 'i~;L8489 01 .., . Assessor da Diretoria de Saúde . CC3 '~.OO_

o
-...... .l
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••~ -_..90 01 Assessor da Diretoria de Ação Social CC3 Ha I
SECRETARIA DE AGRICULTURA

91 01 Secretário de Agricultura CC 1 10.00
92 01 Diretor de Agro-Pecuária CC2 6.55
93 01 Diretor de Obra Rurais CC2 6.55
94 01 Assessor do Secretário CC9 1.8495 01 Assessor da Diretoria de Agro-Pecuária CC3 5.0096 01 Assessor da Diretoria de Obras Rurais CC3 5.00

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
97 01 Secretário de Serviços Urbanos CC 1 10.0098 01 Diretor de Serviços Urbanos CC2 6.5599 01 Diretor de Limpeza Pública.

. CC2 6.55100 01 Diretor de Cemitérios Municipais CC2 6.55 :101 01 Assessor do Secretário . .. CC9 1.84~~'-

102 01 Assessor da Diretoria de Serviços Públicos CC3 5.00103 01 Assessor da Diretoria de Limpeza Pública CC3 5.00104 01 Assessor da Diretoria de Cemitérios Municipais CC3 5.00105 01 Chefe dos Serviços de Iluminação Pública CC6 3.18
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

106 01 Secretário de Cultura e Turismo CC 1 10.00T07 'OI "- Diretor de Cultura CC2 6.55108 01 Diretor de Turismo CC2 6.55109 01 Assessor do Secretário CC9 1.84110 01 Assessor da,Diretoria de Cultura CC3 5.00 ---- ~' ..Hl 01 Assessor da Diretoria de Turismo '; .

CC3 5.00-
SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E
SEGURANÇA

112 01 Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança CC 1 10.00113 01 Diretor da Guarda Municipal CC2 6.55114 01 Diretor de Trânsito CC2 6.55115 01 Diretor de Transportes CC2 6.55.116 01 Assessor do Secretário CC9 1.84117 01 Assessor da Diretoria de Trânsito CC3 5.00118 01 Assessor da Diretoria de Transportes
" CC3 5.00..119 02 Assessor da Diretoria da Guarda Municipal CC3 ",..5.00 .120 01 Chefe Geral das Oficinas Mecânicas CC5 4:18121 01 Chefe de Oficina Mecânica Leve CC6 3.18122 01 Chefe de Oficina Mecânica Pesada CC6 3.18123 01 Chefe de Oficina - Chapeação e Pintura CC6 3.18

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE .
124 01 Secretário de Meio Ambiente CC 1 10.00125 01 Diretor do Verde CC2 6.55126 . 01 Diretor de Licenciamento e Controle Ambiental CC2 6.55 .127 01 Assessor do Secretário CC9 1.84128 01 Assessor da Diretoria do Verde CC3 5.00129 01 Assessor da Diretoria de Licenciamento e Controle CC3 5.00Ambiental,
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3. TABELA DE VENCIMENTOS DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA Hamburgo!

N° N°de DENOMINAÇAO Referência Coef. de
Vagas Adicional

SECRET ARIA DE PLANEJAMENTO
I OI Coordenador de Micro-Infonnática FC 5 2.65
2 OI Chefe do Banco de Dados FC 5 2.65

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
3 OI Coordenador de OptOde Fiscalização FC6 2.21
4 01 Coordenador de Orçamentos FC6 2.21
5 01 Coordenador do OptOde Edificações FC 6 2.21
6 OI Coordenador do OptOde Manutenção FC6 2.21
7 01 Coordenador do OptOde Projetos Pluviais FC6 2.21

SECRETARIA DE SAUDE E AÇAO SOCIAL
8 01 Encarregado do Centro de Recuperação e Desnutrição FC 8 1.53
9 01 Encarregado do Setor de Assistência Social FC 8 1.53

SECRET ARIA DE TRANSITO. TRANSPORTE E
SEGURANÇA

10 08 Inspetor da Guarda Municipal * FC4 3.18

"Doe Sangue, Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98. de 19 de maio de 1998)
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PLANO DE ISONOMIA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS ESTATUTÁRIOS EFETIVOS, EM
EXTINÇÃO, REGIDOS PELA LEI MUNICIPAL N° 28, DE 04/04/53.

PADRÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COEFICIENTE BÁSICO DE VENCIMENTO
1,03
1,48
1,72
1,87
2,06
2,27
2,50
2,88
2,97
3,60
4,35
5,50

"Doc Sangue, Doc Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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TABELA DE VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE DEDICAÇÃO PLENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

c

N° N°de DENOMINAÇAO Referência Coef. de
Vagas Adicional

GABINETE DO PREFEITO
01 02 Assistente de Gabinete ADP6 0.77

SECRET AR IA DE ADMINISTRAÇAO
02 01 Encarregado do Protocolo Geral ADP5 0.92
03 01 EncaITegado da Seção de Cadastro Geral ADP6 0.77
04 01 EncaITegado da Seção de conservação e Manutenção ADP6 0.77
05 OI Encarregado da Seção de Mecanografia ADP6 0.77
06 01 EncaITegado de Recrutamento e Seleção ADP2 1.59
07 OI EncaITegado da Seção de Avaliação e Treinamento Funcional ADP2 1.59
08 01 Encarregado da Folha de Pagamento ADP2 1.59
09 01 Encarregado da Seção de Beneficios ADP2 1.59
10 01 Encarregado da Seção de Refeitório ADP2 1.59
11 01 EncaITegado do OptOde licitações ADPl 1.91

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
12 01 Supervisor do Setor de Planejamento e Projetos ADP5 0.92
13 01 Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas ADP3 1.33
15 01 Encarregado de Operações ADP4 1.11
16 01 Encarregado de Planejamento ADP4 1.11
17 01 Chefe de Orçamentos e Finanças ADP4 1.11

SECRETARIA DA FAZENDA.
18 01 Supervisor de Arrecadação ADP2 1.59
19 01 Supervisor de Tributos Imobiliários ADP2 1.59
20 01 Supervisor de Tributos Mobiliários ADP2 1.59
21 01 Encarregado do Setor de Dívida Ativa ADP4 .1.11
22 01 Supervisor de Cadastro ADP4 1.11
23 01 Supervisor do CGC ADP2 1.59
24 01 Encarregado de Avaliações de ITBI ADPl 1.91
25 10 Operador de Atendimento Multi-Usuário ADP3 1.33

SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO
26 80 Diretor de Escola - 44horas ADPl 1.91
27 40 Vice-Diretor de Escola com mais de 400 Alunos - 44horas ADP2 1.59
28 10 Vice-Diretor de Escola com curso noturno - 22horas ADP3 1.33
29 25 Encarregado de Creche ADP5 0.92
30 01 Diretor do Atelier Livre * ADP3 1.33
31 01 Coordenador de Escolas Rurais * ADP5 0.92
32 03 Técnico em Atividades Desportivas ADP2 1.59
33 01 Supervisor de Extra-Classes ADP2 1.59
34 01 Supervisor de Alidio Visuais * ADP4 1.11

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
35 01 Encarregado do DptOAdministrativo ADP4 1.11
36 01 Encarregado da Seção de Protocolo ADP4 1.11
37 01 Encarregado da Seção de pessoal ADP4 1.11
38 01 Encarregado da Seção de computação ADP4 1.11
39 01 Encarregado da Seção de Controle Contabil Orçamentário ADP2 1.59

SECRETARIA DE SAUDE E AÇAO SOCIAL
40 01 Encarregado do Centro de Recuperação e Desnutrição ADP6 0.77

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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41 02 Encan'egado de Albergue ADro \).77
42 02 Encarregado de Internato ADP6 0.77
43 OI Encarregado do serviço de Saúde Mental ADP6 0.77
44 02 Encarregado do Setor da Criança e do Adolescente ADP6 0.77
45 OI Encarregado do Setor de Assistência Social ADP6 0.77
46 01 Encarregado do Setor de Assistência ao Menor ADP6 0.77
47 01 Supervisor de Atendimento à Saúde ADP2 1.59
48 01 Encarregado dos DptOsde Ações em Saúde ADP6 0.77
49 OI Supervisor de Atendimento Médico-Odontológico ADP4 1.11
50 01 Encarregado dos Serviços de Laboratório ADP5 0.92
51 01 Coordenador Geral das Unidades Básicas de Saúde * ADPI 1.91
52 06 Coordenador de Unidade Básica de Saúde - Grande Porte * ADP3 1.33
53 04 Coordenador de Unidade Básica de Saúde - Médio Porte * ADP4 1.11
54 06 Coordenador de Unidade B?sica de Saúde - Pequeno Porte * ADP5 0.92

SECRET ARIA DE AGRICULTURA
55 01 Supervisor de Servo De Telefonia Rural ADP6 0.77
56 01 Encar. De Serviços de Correio ADP6 0.77

SECRET ARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS

57 02 Encarregado do Setor de Fiscalização ADP3 1.33
SECRET ARIA DE SERVIÇOS URBANOS

58 01 Encarregado do Setor de fiscalização ADP3 1.33
59 01 Encarregado do DptOAdministrativo ADP4 1.11

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
60 OI Coordenador de Area Técnica Administrativa ADP3 1.33
61 OI Coordenador de Area Técnica Cultural ADP3 1.33
62 01 Encadernador . ADP4 1.11
63 06 Auxiliar de Biblioteca ADP6 0.77

SECRETARIA DE TRANSITO. TRANSPORTES E
SEGURANÇA

64 13 Motorista de Secretário * ADP5 0.9265 10 Motorista de Ambulância ADP.5 0.9266 02 Motorista Enc. do Servo de Comboio - Abastecimento e Lu- ADP6 0.77
. brificação

67 01 Encarregado do Setor Peças ADP2 1.59
SERVIDORES PUBLICOS CEDIDOS

68 05 Servidor de Nível Superior ADP-E 2 1,5969 la Servidor de Nível Médio ADP-E4 1,1170 15 Servidor de Nível Básico ADP-E 6 0,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
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ANEXO VII

TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS EST ATUT ÁRIOS
N° VAGAS DENOMINAÇÃO NÍVEL COEFICIENTE DE

VENCIMENTO01 01 Administrador VIII-A 5,50
02 25 Agente Administrativo VI-A 2,50
03 20 Agente Tributário VII-A 4,35
04 04 Analista de Sistema de Infonnática VIII-A 5,50
05 12 Arquiteto VIII-A 5,50
06 90 Assistente Administrativo V-C 1,72
07 21 Assistente Social VIII-B 4,78
08 30 Auxiliar de Enfermagem IV-A 2,50
09 12 Auxiliar de Laboratório IV-A 1,56
10 25 Auxiliar de Mecânico lI-A 1,33

LQ 11 03 Auxiliar de Tesouraria VI-A 2,50
"" ::

.-.: -~:~.

.~V.( 12 05 Auxiliar de Topógrafo IV-B 1,50"\I:~' ' '.::" -

13 01 Bibliotecário VIII-B 4,78
14 02 Biólogo VIII-B 4,78
15 01 Contador VIII-A 5,50
16 10 Cozinheiro lI-A 1,33
17 04 Desenhista IV-B 1,50
18 10 Digitador V-B 1,87
19 01 Economista VIIJ-A 5,50
20 53 Educador Ocupacional VIJI-E 2,97
21 06 Enfenneiro VIJI-B 4,78
22 20 Engenheiro VIII-A 5,50
23 20 Especialista em Educação I 4,00

II 4,40
24 15 Facilitador em Informática Educacional VIJ-E 2,97
25 10 Farmacêuti co-Bioquími co VIII-A 5,50

~f/
26 20 Fiscal V-A 2,06
27 02 Fisioterapeuta VIIJ-B 4,78\;' . ~'" \~-- 28 02 Fonoaudiólogo VIIJ-B 4,78
29 01 Geólogo VIJI-A 5,50
30 210 Guarda Municipal IV-A 1,56
31 02 Impressor Gráfico V-C 1,72
32 06 Instrutor de Cursos IV-B 1,50
33 01 Jornalista VIII-B 4,78
34 01 Laboratorista de Solos e Asfalto VI-A 2,50
35 25 Mecânico Especializado III-A 2,88

IIJ-B 2,50
36 20 Mecânico Geral I11-C 2,06

IJI-D 1,87
37 80 Médico VIJI-A 5,50
38 06 Monitor IV-B 1,50
39 150 Motorista IJI-G 1,62

IIJ-H 1,55
40 04 Nutricionista VIIJ-B 4,78
41 35 Odontólogo VIJI-A 5,50
42 02 Oficial Redator VI-A 2,50

~(J"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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49 120

47 02
48 350

43 02
44 06
45 10
46 25

1,33
2,97
1,62
1,79
1,70
1,55
1,13
1,08
1,03
1,55
1,48
1,33
5,50
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
3,30
3,60
3,90
3,95
5,50
4,78
1,87
4,78
2,27
1,13
1,08
1,03
5,50
2,97
2,97
2,97
2,97
3,60
2,97
1,48
4,78
3,60
2,97

Operador de Caldeira
Operador de Computação
Operador de Equipamento Agrícola
Operador de Equipamento Rodoviário

Operador de Usina
Operário Geral

Operário Especializado

Procurador do Município
Professor

lI-C
VII-E
III-G
III-E
IIl-F
IIl-H

l-A
I-B
I-C

lI-A
II-B
lI-C

VIlI-A
I

11
III
IV
V

Professor Assistente em Infonnática Educacional I
II

III
VII-B

VIII-A
VIII-B

V-B
VIII-B

VI-B
I-A
I-B
I-C

VIII-A
VII-E
VII-E
VII-E
VII-E
VII-C
VII-E
III-I

VIII-B
VII-C
VII-E

Programador de Informática
Psicólogo
Publicitário
Recreacionista
Relações Públicas
Secretário de Escola
Serviços Gerais

Sociólogo
Técnico Eletricista
Técnico em Administração
Técnico em Contabilidade
Técnico em Enfermagem
Técnico Fazendário
Técnico Rural
Telefonista .
Terapeuta Ocupacional
Tesoureiro
Topógrafo

50 04
51 1020

~
\.

'52 21

: 60 02
61 06

'62 04:m\ 06
"'64 \..25

65 02,

J~~ ~~\.

68 02
69 01 •
70 04 j

O
,

! .,

'''-' .

o

53 10
.;54 10

,-~--- 55 01
56 170
57 01
58 50
59 550

-----~-_#'"'- -

/

. <;.F"
,/ ~,-..
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