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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 

Gabinete do Prefeito 

 

   

 

ANEXO I 
"Art. 10., Parágrafo único, 1, da Lei Complementar Municipal n°. 585/2006' 

De: 13 de Julho de 2006 

 

       

Identificação 
da 

Unidade 

PODER - SECRETARIA - 
DIVISÃO - COORDENADORIA - 
ASSISTÊNCIA - FUNÇÕES e 

CARGOS 

Regime 
Jurídico 

Nível 
de 

Vencimento 

Limite 
Máximo de 

Cargo 

Jornada diária 	Forma 
de 	 de 

Trabalho 	Provimento 

PODER EXECUTIVO 
II. 1 GABINETE DO PREFEITO 

Secretaria Geral do Gabinete 
Provimento Comissionado 

-Chefe de Gabinete 	  Estatutário CC-5 1 6.00 hs 	Designado 
Recrutamento Limitado 

-Motorista do Gabinete 	 Estatutário RL-I 1 6.00 hs 	Designado 
Provimento Efetivo 

-Oficial de Administração 	 Estatutário PE-VII 1 6.00 hs 	Concurso 
-Auxiliar de Serviços Gerais 	 Estatutário PE-I 3 6.00 hs 	Concurso 

11.2 PROCURADORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICA 
Provimento Comissionado 

-Procurador Municipal 	 Estatutário CC-5 I 6.00 hs Designado 
Provimento Efetivo 

-Digitador 	  Estatutário PEAI 01 6.00 hs Concurso 

Rua Governador Valadares, 277- Fone: (O") 33 3626 1241 —CEP: 39875-000 
BERTÓPOLIS - MG 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
Gabinete do Prefeito 

  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

11.3 CONTROLE INTERNO E 
CORREGEDORIA 

Recrutamento Comissionado 
-Chefe do Controle Interno 	 Estatutário CC-4 01 6.00 hs Designado 

Provimento Efetivo 
-Membro do Controle Interno 	 Estatutário PE-V 09  6.00 hs Concurso 

-Digitador 	  Estatutário PE-I1 01 6.00 hs Concurso 

11.4 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
MUNICIPAL 

Provimento Comissionado 
-Administrador Municipal 	 Estatutário CC-1 01 6.00 hs Designado 

111.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 

Provimento Comissionado 

-Secretário Municipal 	  Estatutário CC-5 0.1 6.00 hs Designado 

Recrutamento Limitado 
Divisão de Secretaria (03) 

-Chefe de Divisão 	  Estatutário RL-111 03 6.00 hs Designado 

Provimento Efetivo 

-Oficial de Administração 	 Estatutário PE-VII 03 6.00 hs Concurso 

-Encarregado de Seção 	  Estatutário PE-III 05 6.00 hs Concurso 

-Auxiliar 	de 	Arrecadação 	e 

Tributação 	  Estatutário PE-1 02 6.00 hs Concurso 

RU9 Governador Valadares, 277— Fone: (O") 33 3626 1241 — CEP: 39875-000 
BERTÓPOLIS — MG 



111-2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BER'TÓPOLIS 

Estado de Minas Gerais 

Gabinete do Prefeito 

-Recepcionista 	  Estatutário PE-I 01 6.00 hs Concurso 
-Auxiliar Administrativo 	 Estatutário PE-I 04 6.00 hs Concurso 
-Auxiliar de Almoxarifado 	 Estatutário PE-1 01 6.00 hs Concurso 
-Auxiliar de Registro e Pagamento 
Pessoal 	  Estatutário PE-1 01 6.00 hs Concurso 

-Auxiliar de Contabilidade 	 Estatutário PE-1 01 6.00 hs Concurso 

-Auxiliar de Escrita 	  Estatutário PE-1 02 6:00 hs Concurso 

-Auxiliar de Serviços Gerais 	 Estatutário PE-1 06 6.00 hs Concurso 

-Secretário da JSM 	  Estatutário PE-I 01 6.00 hs Concurso 

-Encarregado do S1AT 	  Estatutário PE-I 01 6.00 hs Concurso 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA 

Provimento Comisstonado 
-Secretário Municipal 	  Estatutário CC-5 01 6.00 hs Designado 

Recrutamento Limitado 
Divisão da Secretaria 

-Chefe da Divisão 	  Estatutário RL-111 03 6:00 hs Designado 

Provimento Efetivo 
-Oficial de Administração 	 Estatutário PE-V11 04 6:00 hs Concurso 

-Tesoureiro 	  Estatutário PE-V1 01 6:00 hs Concurso 

-Digitador 	  Estatutário PE-11 01 6:00 hs Concurso 

-Auxiliar Administrativo 	 Estatutário PE-1 04 6.00 hs Concurso 

Rua Governador Valadares. 277- Fone: (0**) 33 3626 1241 -CEP: 39875-000 

BERTÓPOLIS - MG 



PREFEITURA M1J1VICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
Gabinete do Prefeito 

IV.1 - SECRETARIA MUNICIPAL 

Estatutário 
Estatutário 

CC-5 
CC-1 

01 
05 

6.00 hs 
8:00 hs 

Designado 
Eleição 

DE PROMOÇÃO SOCIAL 
Provimento Comissionado 

-Secretário Municipal 	  
-Conselheiro Tutelar 	  

FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Recrutamento Limitado 

-Chefe 	do 	Fundo 	Municipal 	de 
Assistência Social 	  Estatutário RL-II 0l 6:00 hs Designado 

Divisão da Secretaria 

-Chefe da Divisão 	  Estatutário RL-111 03 6:00 hs Designado 

-Chefe de Seção 	  Estatutário RL-11 

Provimento Efetivo 

e 

Administração 	  Estatutário PE-VII 01 6.00 hs Concurso 

-Assistente Social 	  Estatutário PE-VII 01 6.00 hs Concurso 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

Provimento Comissionado 

-Secretário Municipal 	  Estatutário CC-5 01 6:00 hs Designado 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Provimento Comissionado  

Rua Governador Valadares, 277 - Fone: (Cl 33 3626 1241 - CEP: 39875-000 

BERTÓPOL1S - MC 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
Gabinete do Prefeito 

5.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
350,00 10 

1. -PSF 

Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 

8.00 lis 
8.00 lis 
8:00 hs 
8:00 hs 

Seleção 
Seleção 
Seleção 
Seleção 

-Médico do PSF 	  
-Enfermeiro do PSF 	  
-Odontõlogo do PSF 	  
-Agente Comunitário do PSF 	 

2. - ATENÇÃO INDÍGENA 

-Médico do Programa 	 Estatutário 5.500,00 1 8.00 hs Seleção 
-Enfermeiro do Programa 	 Estatutário 3.000,00 1 8:00 hs Seleção 
-Odontólogo do Programa 	 Estatutário 3.000,00 1 8:00 hs Seleção 
Motorista do Programa 	 Estatutário 500,00 07 8,00 hs Seleção 
Auxiliar de Enfermagem 	 Estatutário 500,00 08 8:00 lis Seleção 
-Auxiliar de Saúde 	  Estatutário 350,00 08 8.00 lis Seleção 
-Auxiliar Serviços Gerais 	 Estatutário 350,00 05 8.00 hs Seleção 

3. - EPIDEMIOLOGIA 
•Auxiliar Serviços Gerais 	 Estatutário 350,00 05 8,00 hs Seleção 

&enitantento Limitado 
Divisão da .9eerearia (04) 

-Chefe de Divisão 	  Estatutário RL-Ill 04 6.00 hs Designado 
Provimento Efetivo 

-Oficial de Adrninistrasão 	 Estatutário PE-Vil 01  6.00 lis Concurso 
Rua Governador Valadarea, 277 - Fone: (0**1 33 3626 1241 - CEP: 39875-000 

BERTÓPOLIS - MC 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
Gabinete do Prefeito 

	

04 
	

4.00 hs 
	Concurso 

	

02 
	

8.00 hs 
	Concurso 

	

02 
	

8.00 hs 
	Concurso 

	

07 
	 6.00 hs 
	Concurso 

	

02 
	

6.00 hs 
	Concurso 

	

05 
	

6.00 hs 
	Concurso 

	

09 
	

6.00 hs 
	Concurso 

	

01 
	

6:00 hs 
	Concurso 

	

05 
	

6:00 hs 
	Concurso 

	

09 
	

6:00 hs 
	Concurso 

	

01 
	

6.00 hs 
	Designado 

	

01 
	

6.00 hs 
	Designado 

	

01 
	

6.00 hs 
	Designado 

	

01 
	

6.00 hs 
	Designado 

PE-IX 
PE-VIII 
PE-VIII 
PE-III 
PE-I 
PE-11 
PE-1 
PE-I 
PE-I 
PE-1 

CC-5 
CC-4 
CC-3 
CC-2 

Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 

Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 

-Médico 	  
-Enfermeiro 	  
-Odontõlogo 	  
-Encarregado de Seção 	 
-Vigilante Sanitário 	  
-Motorista da Saúde 	  
-Auxiliar de Saúde 	  
-Auxiliar Distribuição Farmácia.... 
-Auxiliar de Enfermagem 	 
-Auxiliar Serviços Gerais 	 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
IV.3 	 EDUCAÇÃO 

Provimento Comissionado 

-Secretário Municipal 	 
-Diretor de Ensino Médio 	 
-Diretor Ensino Fundamental 	 
-Vice-Diretor 	  

Recrutamento Limitado 
Rua Governador Valadares, 277 — Fone: (0**) 33 3626 1241 — CEP: 39875-000 

BERTÕPOLIS — MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
Gabinete do Prefeito 

Divisão da Secretaria (02) 

-Chefe de Divisão 	  Estatutário RL-II1 02 6.00 hs Designado 

Provimento Efetivo 

-Oficial de Administração 	 Estatutário PE-VII 01 6.00 hs Concurso 
-Encarregado de Seção 	 Estatutário PE-II1 04 6.00 lis Concurso 
-Supervisor Escolar 	  Estatutário PE-VI 01 6.00 hs Concurso 
-Supervisor Pedagógico 	 Estatutário PE-VI 01 6.00 hs Concurso 
-Secretário Escolar 	  Estatutário PE-1V 01 6.00 hs Concurso 
-Coordenador Escolar 	 Estatutário PE-II 01 6.00 hs Concurso 
-Auxiliar de Supervisão 	 Estatutário PE-V 01 6:00 hs Concurso 
-Encarregado Registro Escolar 	 Estatutário PE-I 02 6.00 hs Concurso 
-Digitador 	  PE-11 01 6.00 hs Concurso 
-Encarregado Transporte Escolar 	 Estatutário PE-11 01 6.00 hs Concurso 
-Encarregado 	Controle 	e 
Distribuição da Merenda Escolar 	 Estatutário PE-I1 01 6.00 lis Concurso 
-Auxiliar de Serviços Escolares 	 Estatutário PE-I 20 6:00 hs Concurso 
-Auxiliar de Biblioteca 	 Estatutário PE-I 01 6.00 hs Concurso 
-Professor P1 (P/4 	séries) 	 Estatutário PE-IV 50 5.00 hs Concurso 
-Professor P2 (5'/8" séries) 	 Estatutário PE-AD "AULA DADA" 27 5.00 lis Concurso 
-Professor de Nivel Infantil 	 Estatutário PE-1V 04 5.00 hs Concurso 
-Porteiro 	  Estatutário PE-I 02 6.00 hs Concurso 
-Auxiliar Serviços Gerais 	 Estatutário PE-I 25 6.00 hs Concurso 
-Motorista da Educação 	 PE-I1 03 6.00 hs Concurso 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
Rua Governador Valadares, 277— Fone: (0**) 33 3626 1241 — CEP: 39875-000 

BERTÓPOL1S — MG 



Estatutário 	CC-5 	 01 	 6.00 HS 	Designado 

Estatutário 	RL-111 	 01 	 6.00 hs 	Designado 

Estatutário 	PE-Vil 	 01 	 6.00 hs 	Concurso 

Estatutário 	PE-III 	 01 	 6.00 hs 	Concurso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
Gabinete do Prefeito 

ESPORTES, LAZER, CULTURA E 
TURISMO  

Provimento Comissionado 

-Secretário Municipal 	  
Recrutamento Limitado 

Divisão da Secretaria (01) 
-Chefe de Divisão 	  

Provimento Efetivo 

-Oficial de Administração 	 

-Encarregado de Seção 	  

SECRETARIA MUNICIPAL 
AGRICULTURA E DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

Provimento Comissionado 

-Secretário Municipal 	  Estatutário 

Recrutamento Limitado 
Divisão da Secretaria (02) 

-Chefe de Divisão 	  Estatutário 

Provimento Efetivo 

Oficial de Administração 	 Estatutário 

CC-5 

RL-Hl 

PE-Vil 

01 

02 

01 

6.00 hs 

6.00 hs 

6.00 hs 

Designado 

Designado 

Concurso 

Rua Governador Valadares, 277 — Fone: (O" ) 33 3626 1241 — CEP: 39875-000 

BERTÓPOLIS — MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
Gabinete do Prefeito 

Prwirnento gfçtivo 

-Oficial de Administração.... 	EMIR' otário 	Pl.: VII 

Eu( ai,cf.t,ado de Seção 	t.:statutário 	l'E III 

• Encarregado de Obras 	Estai-unário 	Pl.: I 

-Encarregado Projetos, fiscalização 

e licenciamento 	Estatutário 	1'1.. 1 

-Encarregado Serviços Urbanos 	Estio iitário 	1'1.. 1 

-.Encarregado do Transporte 	BRInifilário 	l'I'.. 1 

01 
01 
01 
01 

h,00 
1).00 

6.00 h% 
8:00 hs 

500 hm 

Concurso 
C'oncurso 
Concurso 

Concurso 
Concurso 

(11 0.00 lis Designado 

ti 	I 1, 00 hm 1)esignado 

(II 0,00 hs ConcUrrio 

(11, 0,00 1o. Concurso 

(II 0 00 Concurso 

1)1 6.00 I is Concurso 

1) 	I 0-00 lis Concurso 

(11 8:00 hs Colo luso 

(IA 8.00 lis Concurso 

-Encarregado de Seção 	  

-Técnico Agropecuário 	  

-Fiscal Sanitário 	  

-Tratorista 	  

•Auxiliar de Serviços Gerais 	 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E 

TRANSPORTES 

Prommento Corm.sstoriado 
-Secretário Municipal 	  

igKaktqtrlefito.1"mitado 
DittiellP da Secretaria (04) 

-Chefe de Divisão... 

Estai utário 
	

PE 111 

Estai firio 
	

PE. IV 

Estatulatio 
	

PE-1 

E,:tattitario 
	

PIE -II 

V.A:notário 
	

PE-I 

F.!itati11:11u, 
	

CC 5 

Estai tilará) 

O erador n1(111111;1 Pe'ialIJII 	 Efiii11111;11p) 	 I'I'. III 
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04 8.00 hs Concurso 

01 6.00 hs Concurso 

01 8.00 hs Concurso 

04 8.00 hs Concurso 

40 8.00 hs Concurso 

PE-I1 
PE-1 
PE-1 
PE-1 
PE-! 

Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 
Estatutário 

_0 Prefeito Municipal, 

a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
Gabinete do Prefeito 

-Motorista 	  
-Fiscal de Obras e Posturas 	 

-Jardineiro 	  
-Pedreiro 	  
-Auxiliar Serviços Gerais 	 

Prefeitura Municipal de Bertópolis, 13 de Julho de 2006 

Secretario de Administração, 

a) 	e" c  je1riktu jett it" • C 	
(\n

W, U.1/1"-P.tho.--  
Ciáu • Marco R rigues de Souza 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE URU:VOUS 
Estado de Minas Gerais 

ANEXO II 

"Art.: 1", Parágrafo único, II, da Lei Complementar n". 585 de 13 
de Julho 2006" 

"Dispõe sobre os níveis e valores de vencimentos dos cargos Comissionados 
e define o enquadramento dos mesmos" 

NÍVEL VARIAÇÃO SALARIAL CARGOS QUE INTEGRAM O NÍVEL 

CC-1 RS 350,00 Conselho Tutelar 

CC-2 RS 450,00 Vice-Diretor Ensino Fundamental 

CC-3 RS 866,00 Diretor de Ensino Fundamental 

CC-4 RS 960,00 Administrador MunicipaltRegional) - Diretor de Ensino 

Médio - Chefe Controle Interno 

CC-5 RS 1.020,00 Chefe de Gabinete; Procurador Municipal; Secretário 

Municipal 

DEFINICÃO DO NÍVEL: 
C=Cargo 
C=Comissionado 

Prefeitura Municipal de BERTÓPOLIS, 13 de Julho de 2006 

O Prefeito Municipal, 

nédio a ides de Souza 
PREFEITO MUNICIPAL 

O Secretário de Administração, 

Cd.tot,  
Cláudio Marco Rodrigues de Souza 
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ANEXO III 
"Art.:1", Parágrafo único, III, da Lei Complementar n".: 585, de 13 de 

Julho de 2006" 
"Dispõe sobre os níveis, vencimentos básicos e graus dos cargos do quadro 

permanente"   

NIVEL VENCIMENTO 
BÁSICO=VB 

GIZAI GRA1 
z3 

GRA(' GRA; 
4  

GRÃ( 
5  

PE-I 350,00 VB - 2% Grau 1- 2% Grau 2 - 2% Grau 3 -- 2% Grau 4 • 2% 

PE-II  363,00 VB -, 2% Grau 1- 2% Grau 2 - 2% Grau 3 - 2% Grau 4 -'-2% 

PE-III  379,17 VB + 2% Grau l- 2% Grau 2 + 2% Grau 3 • 2% Grau 4 f 2% 

PE-IV  393,32 VB + 2% Grau l+ 2% Grau 2 + 2% Grau 3 + 2% Grau 4 + 2% 

PE-V  592,88 VB + 2% Grau 1- 2% Grau 2 + 2% Grau 3 + 2% Grau 4 + 2% 

PE-VI  620,00 VB + 2% Grau 1 + 2% Grau 2 + 2% Grau 3 + 2% Grau 4 + 2% 

PE-VII  980,00 VB - 2% Grau 1 - 2% Grau 2 + 2% Grau 3 + 2% Grau 4 + 2% 

PE-VIII  2.500,00 VB -i- 2% Grau 1+ 2% Grau 2 -,- 2% Grau 3 +- 2% Grau 4 + 2% 

PE-1X 4.900,00 VB + 2% Grau 1 + 2% Grau 2 - 2% Grau 3 -, 2% Grau 4 + 2% 

PE-AD 
"Aula 
Dada" 

RS 7,00 VB ± 2% Grau 1 + 2% Grau 2 4-  2% Grau 3 '2% Grau 4 ±2% 

DEFINICÃO DO NÍVEL: 
P=Provimento 
E=Efetivo 

Prefeitura Municipal de BERTÓPOLIS. 13 de Julho de 2006 

O Prefeito Municip 

Onédio Oagun es de Souza 

O Secretário de Administração, 

a)  alie0+,1  jept cx_e_  
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a)  P- 	 L  
Cláudio Marco Rodrigues de Souza 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 

 

   

ANEXO IV 

"Art.: 1°, Parágrafo único, IV da Lei Complementar no.: 585, de 13 de 
Julho de 2006" 

"Define o Enquadramento dos Cargos de Provimento Efetivo e seus 
respectivos vencimentos" 

Nível Cargos da composição do Nível 

PE-1 

Auxiliar Serviços Gerais - Auxiliar Administrativo - Auxiliar de Contabilidade - Auxiliar de 

Escrita - Ajudante Administrativo - Agente Comunitário - Auxiliar dos Serviços Escolares - 

Auxiliar de Enfermagem - Auxiliar de Saúde - Auxiliar de Registro e Pagamento de Pessoal - 

Auxiliar de Distribuição de Farmácia - Auxiliar de Arrecadação e Tributação - Agente 

Comunitário - Auxiliar de Biblioteca - Auxiliar de Almoxarifado - Encarregado Serviços 

Urbanos - Encarregado Projetos. Fiscalização e Licenciamento - Encarregado Registro Escolar 

- Encarregado de Obras - Encarregado do SIAT - Encarregado Transporte (Obras e Serv. 

Urbanos) - Fiscal de Obras e Posturas - - Fiscal Sanitário - Jardineiro - Pedreiro - Porteiro - 

Recepcionista - Secretário da JSM - Vigilante Sanitário - 

PE-II - Digitador- Encarregado Transporte Escolar- Encarregado Controle e Distribuição da 

Merenda Escolar - Coordenador Escolar - Motorista da Educação - Motorista da Saúde 

Motorista (Obras e Serv. Urbanos) - Tratorista 

PE-111 Encarregado de Seção - Operador de Máquina Pesada 

PE-1V Professor P-1 - Professor Nível Infantil - Secretário Escolar - Técnico Agro-Pecuário 

PE-V Auxiliar de Supervisão - Coordenador Escolar - Membro do Controle Interno 

PE-V1 Supervisor Escolar - Supervisor Pedagógico - Tesoureiro - 
PE-V11 Assistente Social - Oficial de Administração 
PE-V111 Enfermeiro - Odontóloco 
PE-1X Médico 

PE/AULA 

DADA 
Professor P-2 

Prefeitura Municipal de BERTOPOLIS, 13 de Julho de 2006 

O Prefeito Municipal, 

nédio F undes de Souza 

O Secretario de Administração, 

Rua Governador Valadares. 277— Fone: (0••) 13 362O 
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F Àv  

PREFEITURA ‘11:N1CIPAL DE BERTOPOLL5 ttrwir:i. .-,1/4à 
Estado dt Miaus Gema 

A.NEXO V 

- 1'. Paracrato eiaieo. V. da Lei Complemenuir : 8 de 13 de 

Julho de- 

- Define os Cargos de Recrutamento Limitado e ESI:3 be lel:e os Ni% eis e 

Valores de- Vencimentos" 

N,  t'fiDe àtr C 	Z. 

t 	 •• rt ej 

,h 1_Ikze 5,4VÁ rE.-- 

J1125,  

NI :,:. :,rÊza &e Galgam RI-1 106-1eb 
; Cutit da Faisadv Malm~ de Andu_ Saciai RI-ti  

Cbde de Secbk 
Chefe de DS - "" RL-Éll et."-4t.414 

9,F3.7,CWii.;S. 	 Z.Ota6 

C- 

Oaédio Faglides de Soara 

o Sewczario de Administração, 
4 

udio—  Marro- 	Rodridj ues de Sacara 

Gruenaidar Vabdieres. 	- Fiar di**) 33 36,2a 1341 -CU` 341W 
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O Prefeito Municipal, 

nédio Fa ndes de uza 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 

 

ANEXO VI 

"Art.: 1°, Parágrafo único, VI da Lei Complementar n".: 585, de 13 de 

Julho de 2006" 

"Contém os Cargos com Nomenclatura Alterada" 

Nome Anterior Nomenclatura Atual 
Ajudante Administrativo Auxiliar de Escrita 
Auxiliar de Secretaria Auxiliar Serviços Escolares 
Chefe Setor de Pessoal Oficial de Administração 

Cirurgião Dentista Odontólogo 
Escriturário Auxiliar dos Serviços Escolares 

Gari Auxiliar de Serviços Gerais 
i 

Oficial Administrativo Oficial de Administração 
Operário Auxiliar de Serviços Gerais 

Regente de Ensino/Leigas Auxiliar dos Serviços Escolares 
Secretário Administração Oficial de Administração 

Serviçal Auxiliar de Serviços Gerais 

Prefeitura Municipal de BERTOPOLIS, 13 de Julho de 2006 

O Secretário de Administração, 

a)  P- otc_  
icTdudio Ma co Rodrigues de Souza 

Rua 
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ANEXO VII 

"Art.: 1°. § único, VII, da Lei Complementar nr.: 585,de 13 de Julho de 2006" 
"Contém as atividades, atribuições, requisitos mínimos para investidura e 

outras características dos Cargos" 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
Código: AGEAD 
Trabalho com relativa complexidade, que resulta em assessorar as chefias de 
departamentos e divisões; encarregar-se por turmas de trabalho, executar atividades 
administrativas de pessoal, finanças, produção e prestação de serviço, classificando 
e conferindo documentos; Auxiliar em levantamentos, análises de dados pareceres e 
informações de processos e outros atos relacionados com as atividades 
administrativas da Prefeitura; Efetuar preenchimento de guias, requisições e outros 
impressos; Executar serviços de datilografia e digitação; Executar serviços de 
arquivo; Atender ao público, prestando informações relativas à sua área de atuação; 
Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito Mínimo para investidura: Curso Normal a Nivel Médio 
Forma de Provimento: Concurso Público 

ENCARREGADO DE SEÇÃO 
Código ENSEC 
Responsabilizar-se pela manutenção e pelos serviços de determinada seção da 
Administração Municipal, agindo segundo as ordens do chefe de divisão e 
observando as normas de economia e versatilidade; manter rigoroso controle sobre 
os arquivos e estoques de materiais e patrimônio; cumprir e fazer cumprir, na seção 
respectiva, as ordens superiores; elaborar relatório mensal circunstanciado acerca 
do andamento dos serviços e procedimento dos servidores; auxiliar por ocasião da 
avaliação de desempenho funcional; outras tarefas inerentes ao cargo. 
Requisito Mínimo para investidura: Ensino Fundamental Incompleto. 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Código: OFIAD 
Operar equipamento de telefonia, segundo rotina e treinamento recebido; Executar 
trabalhos de ligação, transmissão e recebimento de mensagem por telefone; Prestar 
informações sobre localização de setores e pessoas; Manter atualizada a relação de 
telefones dos diversos setores da Prefeitura e outros necessários ao serviço; Manter 
atualizada a relação de telefones dos diversos setores da Prefeitura e outros 
necessários aos serviços; Determinar zelar pelo equipamento telefônico e solicitar os 
serviços de manutenção necessários; Atender às normas de segurança do trabalho; 
Zelar pela manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e do 
local de trabalho, participar das reuniões da sua secretaria de lotação, redigir atas, 
oficios, portarias, decretos, atos, indicações, digitar, datilografar documentos, 
correspondências e normas, responder expedientes, escriturar livros, protocolar; 
exercer função fiscalizadora no âmbito da administração municipal, mantendo altivez 

Rua Governador Valadares, 277— Fone: (0") 33 3626 1241 — CEP: 39875-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOUS 
Estado de Minas Gerais 

! e superioridade hierárquica sobre os demais servidores de provimento efetivo; 

Executar 
outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 

Requisito Mínimo para investidura: 
Ensino Médio Completo 

Forma de Provimento: Concurso Público 
	 

MOTORISTA DO GABINETE 

Código: MOGAB 
Trabalho que consiste em fazer conduzir veículos, abrangidos pela categoria de sua 
CNH, manipulando o comando de marchas e direção, transportando servidores, 
autoridades e pessoas em geral. sob as ordens exclusivas do Prefeito Municipal; 
Manter o veiculo em condições de conservação e funcionamento, providenciando 
conserto, abastecimento. lubrificação, limpeza e troca de peças; Atender às normas 
de segurança e higiene do trabalho; vistoriar todo o veículo, verificando o estado dos 
pneus, o nivel de combustível, água e óleo do cárter, testando freios e parte elétrica. 
para certificar-se de suas condições-de funcionamento; recolher o veículo após a 
jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção e 
abastecimento do mesmo; responsabilizar-se pela segurança de passageiros e 
cargas O motorista trabalha com autonomia quanto à maneira de dirigir o veiculo, 
seja leve ou pesado, mas deve fazê-lo consoante a ética profissional e regulamentos 

do trânsito; executar tarefas afins à sua responsabilidade. 
Requisito Mínimo para investidura: Alfabetizado; habilitação categoria "D". 

Forma de Provimento. Recrutamento Limitado.  "RL" 

MOTORISTA II 
Código: MOTOR II 
Trabalho que consiste em fazer conduzir veiculos, abrangidos pela categoria de sua , 

, CNN, manipulando o comando de marchas e direção, transportando servidores. 
autoridades e pessoas em geral; Manter o veiculo em condições de conservação e 
funcionamento, providenciando conserto. abastecimento, lubrificação, limpeza e 

troca de peças; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; vistoriar 
todo o veiculo, verificando o estado dos pneus, o nivel de combustível, água e óleo 
do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 
funcionamento; examinar as ordens de serviços para dar cumprimento à 
programação estabelecida; transportar cargas e documentos em geral da Prefeitura 
para repartições e vice-versa; recolher o veiculo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do 
mesmo; dirigir veículos de qualquer natureza pertencentes à Municipalidade, para 
transporte de pessoas e cargas; responsabilizar-se pela segurança de passageiros e 
cargas. O motorista trabalha com autonomia quanto à maneira de dirigir o veículo. 
seja leve ou pesado, mas deve fazê-lo consoante a ética profissional e regulamentos 
do trânsito, executar tarefas afins ã sua responsabilidade. 
Requisito Mínimo para investidura: Ensino Fundamental; habilitação categoria 

Forma de Provimento: Concurso Público 

MOTORISTA ESCOLAR 
Código: MOESC 
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Trabalho que consiste em fazer conduzir veículos, abrangidos pela categoria de sua 

CNH, manipulando o comando de marchas e direção, transportando servidores, 
autoridades e pessoas em geral, principalmente professores, alunos da rede 
municipal de ensino; Manter o veículo em condições de conservação e 
funcionamento, providenciando conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e 
troca de peças: Atender às normas de segurança e higiene do trabalho, vistoriar 

todo o veiculo, verificando o estado dos pneus, o nivel de combustível, água e óleo 
do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 
funcionamento; examinar as ordens de serviços para dar cumprimento à 
programação estabelecida; transportar cargas e documentos em geral da Prefeitura 
para repartições e vice-versa; recolher o veiculo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do 
mesmo; dirigir veículos de qualquer natureza pertencentes à Municipalidade, para 
transporte de pessoas e cargas; responsabilizar-se pela segurança de passageiros e 
cargas. O motorista trabalha com autonomia quanto à maneira de dirigir o veiculo, 
seja leve ou pesado, mas deve fazê-lo consoante a ética profissional e regulamentos 
do trânsito; executar tarefas afins à sua responsabilidade. 
Requisito Mínimo para investidura: Alfabetizado; habilitação categoria "D". 

Forma de Provimento: Concurso Público 

MOTORISTA DA SAÚDE 
Código: MOSAU 
Trabalho que consiste em fazer conduzir veiculos, abrangidos pela categoria de sua 
CNH, manipulando o comando de marchas e direção, transportando servidores, 
autoridades e pessoas em geral, principalmente professores, alunos da rede 
municipal de ensino; Manter o veículo em condições de conservação e 
funcionamento. providenciando conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e 

troca de peças; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; vistoriar 
todo o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo 

do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 
funcionamento; examinar as ordens de serviços para dar cumprimento à 
programação estabelecida; transportar cargas e documentos em geral da Prefeitura 
para repartições e vice-versa; recolher o veiculo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do 
mesmo; dirigir veículos de qualquer natureza pertencentes à Municipalidade, para 
transporte de pessoas e cargas; responsabilizar-se pela segurança de passageiros e 
cargas. O motorista trabalha com autonomia quanto à maneira de dirigir o veículo, 
seja leve ou pesado, mas deve fazê-lo consoante a ética profissional e regulamentos 
do trânsito; executar tarefas afins à sua responsabilidade 
Requisito Mínimo para investidura: Alfabetizado; habilitação categoria "D". 

Forma de Provimento: Concurso Público 

RECEPCIONISTA 
Código: RECEP 
Controlar a recepção de interessados no contato com a Administração Municipal; 
Recebe-los e encaminha-los na forma devida, Agendar compromissos do Chefe 
imediato; Operar equipamento de telefonia, segundo rotina e treinamento recebido; 
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CHEFE DE CONTROLE INTERNO 
Código: CHCOI 
Exercer o controle interno da Administração Municipal, recebendo atribuições 
inerentes à orientação prévia com vistas à correta escrituração das receitas e das 
despesas públicas, no tocante à classificação orçamentária, verificação do 
atendimento aos ditames constitucionais e legais norteadores da Administração 
Pública. Orientar os ordenadores de despesas e responsáveis pelo lançamento da 
receita; orientar os responsáveis pelo setor de pessoal quanto à legalidade de 
contratações, designações e nomeações. Exercer função fiscalizadora geral em 
todos os setores e áreas da Administração Municipal, emitindo, mensalmente, 
relatório circunstanciado da situação organizacional e do desempenho das 
atividades da Prefeitura, sugerindo as soluções para os casos em que os 
procedimentos não estiverem sendo desenvolvidos a contento: exigir do responsável 
por cada pasta as informações necessárias à elaboração do relatório mensal; livre 
acesso a todas as repartições da Administração, com o fim de verificar e, se for o 

AUXILIAR DE SECRETARIA 
AUSEC 
Execução de tarefas. geralmente, de limitada variedade e, uma vez definidas, a 
dificuldade em executá-las tornam-se menos complexas, exigindo, contudo, zelo e 
raciocínio; relativo grau de iniciativa pessoal e livre julgamento; proceder a coleta de 
dados, consultando arquivos, fichários, processos e outros; preencher formulários, 
mapas, demonstrativos, boletins diversos, guias de recolhimento, fichas de 
acompanhamento e controle e outros necessários à operação das áreas estruturais 
da Prefeitura; protocolar documentos e processos, encaminhando-os aos setores 
competentes; auxiliar na transcrição de lançamentos em livros fiscais, registrando os 
comprovantes de transações comerciais; participar de levantamentos para a 

determinação do estoque de materiais do setor de trabalho; participar do controle de 
requisições e recebimentos do material de consumo do setor de trabalho; atender ao 
público; atender chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de 
rotina; operar, quando solicitado, máquinas de duplicação de documentos participar 
de reuniões e grupos de trabalhos e executar outras atividades correlatas. 
Requisito Mínimo para investidura: Curso Nível Médio 
Forma de Provimento: Concurso Público. 

'i i. 

Executar trabalhos de ligação, transmissão e recebimento de mensagem por 
telefone; Prestar informações sobre localização de setores e pessoas; Manter 
atualizada a relação de telefones dos diversos setores da Prefeitura e outros 
necessários ao serviço; Zelar pelo equipamento telefônico e solicitar os serviços de 
manutenção necessários; Atender às normas de segurança do trabalho; Zelar pela 
manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e do local de 
trabalho, manter sigilo profissional acerca ligações telefônicas efetuadas ou 
recebidas, quando assim se fizer conveniente aos interesses da Administração 
Pública; executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 

Requisito Mínimo para investidura: Ensino Médio 

Forma de Provimento: Concurso Público  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
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caso, sugerir providências quanto à rotina dos trabalhos e atendimento ao público; 
proceder avaliação critica sobre o atingimento dos resultados propostos ou 
esperados; manter arquivados na repartição própria destinada ao Controle Interno, 
os documentos que serviram de subsídios para emissão de relatórios, pareceres e 
conclusões; manter sob sua guarda e poder os documentos municipais destinados 
fiscalização "in loco" do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; elaborar 
formulários e quadros destinados a permitir o acompanhamento e controle dos 
gastos com combustiveis, lubrificantes e outros materiais de consumo; exigir dos 
setores responsáveis, planilhas de medição referentes ao andamento de obras; 
supervisionar e orientar a Comissão de Licitação, fazendo prévia e posteriormente 
acompanhamento de todos os processos, emitindo parecer junto à capa final de 

I cada um deles; acompanhar e cientificar diretamente ao Prefeito Municipal sobre o 
cumprimento dos percentuais mínimos a serem gastos em saúde e educação; 
fiscalizar e orientar a aplicação dos recursos do FUNDEF; proceder de forma a 
facilitar o exercicio do controle externo a ser exercido pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, mantendo sempre em ordem e a pleno alcance todos os 
documentos exigidos pelas Instruções Normativas advindas daquele órgão; outras 
tarefas de fiscalização correlatas e necessárias ao mais absoluto controle sobre os 

bens e as verbas públicas do Município. 
Requisito Mínimo para investidura: Curso em Nível Médio — Experiência Contábil 

Forma de Provimento: Recrutamento Limitado. 

MEMBRO DE CONTROLE INTERNO 
Código: MECOI 
Auxiliar ao Chefe do Controle Interno no exercício do controle da Administração 
Municipal, recebendo atribuições inerentes à orientação prévia com vistas à correta 
escrituração das receitas e das despesas públicas, no tocante à classificação 
orçamentária, verificação do atendimento aos ditames constitucionais e legais 
norteadores da Administração Pública. Orientar os ordenadores de despesas e 
responsáveis pelo lançamento da receita; orientar os responsáveis pelo setor de 
pessoal quanto à legalidade de contratações, designações e nomeações. Exercer 
função fiscalizadora geral em todos os setores e áreas da Administração Municipal, 
emitindo, mensalmente, relatório circunstanciado da situação organizacional e do 
desempenho das atividades da Prefeitura, sugerindo as soluções para os casos em 
que os procedimentos não estiverem sendo desenvolvidos a contento; exigir do 
responsável por cada pasta as informações necessárias à elaboração do relatório 
mensal; livre acesso a todas as repartições da Administração, com o fim de verificar 
e, se for o caso, sugerir providências quanto à rotina dos trabalhos e atendimento ao 
público; proceder avaliação critica sobre o atingimento dos resultados propostos ou 
esperados; manter arquivados na repartição própria destinada ao Controle Interno, 
os documentos que serviram de subsídios para emissão de relatórios, pareceres e 
conclusões; manter sob sua guarda e poder os documentos municipais destinados à 
fiscalização "In loco" do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; elaborar 
formulários e quadros destinados a permitir o acompanhamento e controle dos 
gastos com combustíveis, lubrificantes e outros materiais de consumo; exigir dos 
setores responsáveis, planilhas de medição referentes ao andamento de obras: 
supervisionar e orientar a Comissão de Licitação, fazendo prévia e posteriormente 
acompanhamento de todos os processos, emitindo parecer junto à capa final de 

Rua Governador Valadares, 277—  Fone: (O" • ) 33 3626 1241 — CEP: 39875-000 
BERTÓPOLIS — MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOPOLIS 
Estado de Minas Gerais 

cada um deles; acompanhar e 
cientificar diretamente ao Prefeito Municipal sobre o 

cumprimento dos percentuais mínimos a serem gastos em saúde e educação; 
fiscalizar e orientar a aplicação dos recursos do FUNDEF; proceder de forma a 
facilitar o exercício do controle externo a ser exercido pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, mantendo sempre em ordem e a pleno alcance todos os 
documentos exigidos pelas Instruções Normativas advindas daquele órgão; outras 
tarefas de fiscalização correlatas e necessárias ao mais absoluto controle sobre os 

bens e as verbas públicas do Município. 
Requisito Mínimo para investidura: Curso em Nível Médio 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

— . - 
FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Código: FIOBR 
Tem como atribuições as atividades de fiscalização de obras públicas ou 
particulares, em obediência ao código de obras e posturas, orientando os 
contribuintes e cidadãos quanto ao cumprimento da legislação pertinente; 
providenciar diretamente a correção da condição ilegal ou indesejável, mediante 
advertência ao infrator; realizar tarefas administrativas relativas à sua área de 
atuação; orientar os contribuintes quanto à aplicação do Código de Obras. Posturas 
e demais normas pertinentes; vistoriar obras, verificando se as mesmas se 
encontram devidamente licenciadas; lavrar autos de infração; notificação; embargos 
e apreensão; comparar a construção em andamento com o projeto previamente 
aprovado pela Prefeitura; fiscalizar obras públicas do Município, quando detrminado; 
elaborar relatórios das atividades desenvolvidas: acompanhar os trabalhos de 
construção de pontes, bueiros, estradas vicinais, etc; vistoriar periodicamente as 
estradas vicinais, bueiros e pontes, para verificação do seu estado de conservação; 

executar outras tarefas correlatas. 
Requisitos Mínimos para investidura: Alfabetizado. 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Código: AUSEG 
Trabalho simples que consiste em desempenhar tarefas com noções de limpeza e 
higiene; Determinar destinação do lixo doméstico; Utilizar produtos apropriados para 
limpeza geral; Conhecimento, uso e manutenção de ferramentas; Varrição de, 
superficies diversas; Conhecimento e uso de utensílios, cozinhar pratos diversos.' 
café, chá; Serviço de Carga e Descarga: Executar outras atividades correlatas que 
lhe forem atribuidas 
Requisito Mínimo para investidura: Ensino Fundamental Incompleto - Elementar 
Forma de Provimento: Concurso Público  

TECNICO DE ENFERMAGEM 
Código: TCENF 

Tarefas inerentes ao cargo de técnico de enfermagem, recebendo atribuições 
advindas do superior imediato e auxiliando os médicos, enfermeiros e demais 
profissionais do setor de saúde; executar as tarefas condizentes com a sua 
habilitação profissional, em locais estabelecidos pelo Secretário Municipal de Saúde; 
atender a domicílio, quando necessário e ou determinado pelo superior imediato; 
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acompanhar e orientar os usuários dos serviços de saúde que comparecerem ao 

recinto próprio de atendimento; proceder à medição de pressão arterial; coleta de 
material para exame, quando o procedimento não exigir habilitação específica; 

outras atividades correlatas inerentes ao cargo. 
Requisito Mínimo para investidura: Curso Técnico em Enfermagem + registro 

COREN. 
Forma de Provimento:  Concurso Público.  

ENCARREGADO DE OBRAS 
Código: ENOBR 
Os ocupantes do cargo têm como atribuições a supervisão, orientação e fiscalização 
das execuções de construções, reparos, obras de alvenaria, de pontes, instalação e 
conserto de canalização em geral e de aparelhos sanitários; análise e interpretação 
de desenhos, croquis e projetos; encarregar-se por turmas de trabalho; executar 
outras atividades afins que lhe forem atribuidas, notadamente, nas áreas de atuação 
dos seguintes profissionais: pedreiro, carpinteiro, serralheiro, eletricista, mecânico; 

bombeiro, armador, pintor e calceteiro. 
Requisito Minimo para investidura: Ensino Fundamental Incompleto. 

Forma de Provimento:  Concurso Público.  

DIGITADOR 
Código: DIGIT 
Trabalho sem complexidade, que resulta em fazer desenvolver tarefas ligadas à 
administração municipal em geral, de caráter eminentemente burocrático, exigindo 
do prestador conhecimento de protocolo e expedição de correspondências. serviços 
de datilografia e digitação, trabalhos de portarias, arquivamento, limpeza e 
manutenção preventiva de hardwares e softwares, e outras tarefas que forem 

determinadas pela chefia imediata. 
Requisito Mínimo para investidura: Ensino Médio+ Noção Elementar Informática. 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

AUXILIAR DE DISTRIBUIÇÃO EM FARMÁCIA 

Código: AUFAR 
Executar tarefas administrativas de média complexidade, no controle e distribuição 
remédios e materiais hospitalares; preparar pacientes para consultas e exames: 
preparar e esterilizar instrumentos cirúrgicos; fazer curativos, nebulizações, 
inalações, sempre observadas a s prescrições médicas; aplicar injeções, soros, 
vacinas e outros; participar de campanhas de vacinação; manter atualizado o 
controle de estoque dos remédios e outros da farmácia municipal a seu cargo: ler e 
interpretar os receituários médicos. orientando os cidadãos destinatários dos 
produtos constantes da farmácia pública; demonstrar muito tato ao lidar com as 

pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Requisito Mínimo para investidura: Ensino Médio Completo. 

Forma de Provimento: Concurso Público,  

SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 
Código: SEJSM 
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Proceder ao alistamento militar das pessoas do sexo masculino, segundo as normas 
e orientações advindas da Delegacia do Serviço Militar que circunscriciona o 
Municipio; demonstrar simpatia e cordialidade no trato com os usuários do serviço. 

Requisito Mínimo para investidura: Curso em Nível Médio. 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

PEDREIRO 
Código: PEDRE 
Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de construções, reparos 

de obras de alvenaria, de pontes, instalação e conserto de canalização em geral e 
de aparelhos sanitários, orientados por instrução e desenhos ou croquis; 
assentamento de pisos cerâmicos, azulejos e ladrilhos; construção de lajes e 
cobertura de telhados; outras atividades afins que lhe foram atribuídas. 
Requisito Mínimo para investidura: Alfabetizado 
Forma de Provimento: Concurso Público. 

AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA 
Código: AULIP 
Execução de tarefas de natureza rotineira de limpeza em geral em edifícios e 
escolas públicas, ruas, praças, avenidas e jardins; realizar trabalhos de coleta de 
lixo; limpeza das dependências dos prédios públicos, varrendo, lavando e encerando 
assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; limpar recipientes e vasilhames; 
remover pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar 
utensílios corno cinzeiros e objetos de adorno; coletar o lixo dos depósitos, 
recolhendo-o adequadamente; solicitar material de limpeza e de cozinha: cumprir 
mandados internos e externos; responsabilizar-se pela conservação e guarda de 
vassouras, rodos e outras ferramentas de trabalho. 
Requisito Mínimo para investidura: Alfabetizado. 
Forma de Provimento: Concurso Público, 

SECRETÁRIO ESCOLAR 
Código: SECES 
Responsável pelo serviço de secretaria do estabelecimento de ensino, deve possuir 
responsabilidade, organizacidade, dignidade, solidariedade, dentre outros atributos; 
mandar recolher os documentos que circulam ou que já devem ser arquivados 
definitivamente; organizar os arquivos de modo reacional e simples, mantendo-os 
sob sua guarda com o máximo sigilo; garantir a perfeita conservação dos 
documentos recolhidos; organizar as fontes de pesquisas ou as pastas de procura 
de modo que qualquer documento seja localizado o mais rapidamente possivel; 
manter em dia a escrituração da escola com o máximo de qualidade e o minimo 
possível de esforço; manter atualizada a documentação escolar, zelando pela sua 
fidedignidade de modo a poder ser utilizado por ocasião do coleta de dados ou para 
subsidiar os trabalhos de inspeção, supervisão e orientação; trazer em dia a coleção 
de leis, regulamentos, instruções, circulares e despachos que dizem respeito às 
atividades do estabelecimento; identificar, interpretar e aplicar a legislação em vigor 
pertinente à organização da unidade escolar, divulgar todas as normas procedentes 
de órgãos superiores, estimulando o pessoal em exercício na escola a respeitá-las, 
valorizá-las e agir corretamente, de acordo com as mesmas; planejar seu trabalho 
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de acordo com as necessidades da escola, estabelecendo objetivos claramente 
definidos e padrões mínimos de desempenho; elaborar cronograma de atividades de 
secretaria, tendo em vista a racionalização do trabalho e sua execução em tempo 
hábil; executar, controlar e avaliar as atividades planejadas e, se necessário, 
replanejá-Ias a fim de adequar seu trabalho à realidade da escola. 
Requisito Mínimo para investidura: Curso em Nivel Médio. 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

ENCARREGADO DO REGISTRO ESCOLAR 

Código: ENRESC 
Tarefa de média complexidade, que consiste em auxiliar o Secretário Escolar, 
desenvolvendo as atividades por ele determinadas; fazendo promover o registro 
escolar; arquivando, escrevendo, datilografando, digitando; promover a guarda e 
conservação de documentos, livros, pastas, disquetes, discos; zelar pelos 
equipamentos e programas de informática; limpar; varrer; lavar; manter escrituração 
dos livros da secretaria; sendo o executor eficaz de tudo quanto lhe for ordenado 
pelo secretário escolar; de modo a resultar na perfeita organização de dados e 
documentos, que permitam o rápido e completo atingimento do propósito da 

secretaria da escola. 
Requisito Mínimo para investidura: Curso em Nivel Médio. 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

PORTEIRO 
Código: PORTE 
Tarefa desprovida de qualquer complexidade, que consiste em guardar o portão do 
estabelecimento escolar, não permitindo a entrada de animais ou de pessoas que 
possam atrapalhar os serviços no ambiente escolar; deve manter postura respeitosa 
e bom trato com as pessoas; recebe ordens diretas do diretor do estabelecimento; o 

serviço pode diurno ou noturno, conforme a necessidade. 

Requisito Mínimo para investidura: Alfabetizado 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Código: AUXAD 
Trabalho sem qualquer grau de dificuldade ou complexidade, que resulta em 
executar as ordens superiores; executar atividades administrativas de pessoal, 
produção e prestação de serviço, classificando e conferindo documentos; Auxiliar 
em levantamentos, análises de dados pareceres e informações de processos e 
outros atos relacionados com as atividades administrativas; Efetuar preenchimento 

de guias, requisições e outros impressos; Executar serviços de datilografia e 
digitação; Executar serviços de arquivo; atender ao público. prestando informações 
relativas à sua área de atuação; Executar outras atividades correlatas que lhe forem 

atribuídas. 
Requisito Mínimo para investidura: Curso em Nivel Médio 

Forma de Provimento: Concurso Público  

SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Código: SECMU 
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Trabalho de relativa complexidade que exige do designado prática e vivência com os 

serviços de secretaria, capacidade de direcionamento e noção de relacionamento 

político; capacidade de tomar decisões e para liderar; assumir riscos e 

responsabilidades. 
Requisito Mínimo para investidura: Capacidade de Administrar (Conhecimentos 

Práticos). 
Forma de Provimento: Comissionado. 

CHEFE DE GABINETE 
Código: CHGAB 
Trabalho que resulta em fazer desenvolver expedientes relacionados com o 
encaminhamento de pessoas, elaborar agendas, receber e expedir 
correspondências, coordenar a atividade política do chefe imediato, representá-lo 

quando determinado. 
Requisito Mínimo para investidura: Demonstrar possuir vocação para a tarefa e 

criatividade para desempenhar as atribuições. 

Forma de Provimento: Comissionado. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DIVISÃO 
Código: AUSDI 
Trabalho simples que consiste em cumprir ou fazer desenvolver as tarefas 
determinadas pelo chefe imediato. Exige noção de datilografia e ou digitação. 
Requisito Mínimo Possuir curso a nível médio 
Forma de Provimento: Concurso Público. 

PROCURADOR MUNICIPAL 
Código: PROMU 
Trabalho complexo que consiste em patrocinar constante e permanente assessoria 
jurídica à Prefeitura Municipal, sempre e quando solicitado e determinado pelo 
Prefeito Municipal 
Requisito Mínimo para investidura: Curso Superior em Direito e regularmente 
inscrito na OAB. 
Forma de Provimento-  Comissionado. 

CHEFE DE DIVISÃO 
Código: CHDIV 

Trabalho sem maior complexidade que requer do designado capacidade prática pra 
fazer chefiar o serviço a lhe ser confiado Deve demonstrar vocação para dirigir 
turmas, serviços e espirito de liderança. 
Requisito Mínimo para investidura: Alfabetizado; Demonstrar Conhecimento 
Prático. 

Forma de Provimento: Comissionado/Recrutamento Limitado.  

ASSISTENTE SOCIAL 
Código: ASSOC 

Trabalho de relativa complexidade, embora deva ser exercida por profissional 
habilitado em curso superior; inteirar-se e interpretação a legislação relativa á 
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assistência social em âmbitos federal, estadual e municipal; promover o acesso do 
cidadão aos benefícios da assistência e previdência social, elaborar fichas de 
cadastros de pessoas carentes do Município; traçar programa de assistência social 
aos munícipes: capacitar os servidores municipais para o desenvolvimento das 
ações de assistência social dentro das normas e regulamentos próprios; promover 
seminários e reuniões com a população a fim de promover a sua integração com os 
ditames legais relativos à assistência social; desenvolver programas de apoio ao 
idoso e ao adolescente, notadamente, aos mais carentes; desenvolver as ações 
necessários à inclusão das famílias carentes nos programas sociais dos governos 
federal, estadual e municipal; promover a socialização das pessoas fidas como 
excluidas do convívio em sociedade: auxiliar na elaboração de planos e programas 
de assistência social; na implementação do Conselho Tutelar e outras atividades 
destinadas às pessoas carentes do nosso Município. 
Requisito Mínimo para investidura: Curso Superior Específico e Registro no 

Conselho Próprio. 
Forma de Provimento: Concurso Público. 

VIGILANTE SANITÁRIO 
Código: VISAN 
Trabalho de mínima complexidade que consiste em executar tarefas de campo junto 
às comunidades urbana e rural, fiscalizar as condições de higiene nos 
estabelecimentos públicos e privados; verificar em comércios em geral a data de 
vencimento de produtos perecíveis, bem como nas farmácias; fiscalizar as condições 
de limpeza de restaurantes, açougues, bares, mercearias e similares, autuando o 
infrator, se for caso; promover a apreensão de produtos e mercadorias que, por 
ventura, estejam sendo comercializadas fora dos padrões exigidos ou por 
determinação das vigilâncias estadual e federal; outras tarefas correlatas. 
Requisito Mínimo para investidura: Ensino Fundamental Completo. 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

AUXILIAR DOS SERVIÇOS DA SAÚDE 
Código: AUSAU 
Trabalho que consiste em auxiliar e agenciar os trabalhos de saúde do Município, 
executando tarefas da área e mais aquelas que forem determinadas pelos chefes 
imediatos, em coerência absoluta com a Secretaria Municipal; atuar nas tarefas de 
campo, visando a prevenção e erradicação de doenças; participar das campanhas 
de vacinação; atuar de casa em casa, quando determinado pelo chefe imediato, a 
fim de verificação a correta aplicação dos remédios e medicamentos distribuídos aos 
usuários dos serviços de saúde; participar das campanhas de combate à dengue, 
raiva e outras epidemias; outras tarefas correlatas. 
Requisito Mínimo para investidura: Ensino Fundamental. 
Forma de Provimento:  Concurso Público.  

ENCARREGADO DO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 
Código: ENMER 
Trabalho sem complexidade que consiste em receber os produtos da merenda 
escolar, escriturar-lhes a ENTRADA e controlar o estoque; distribuir entre as escolas 
os produtos da merenda escolar, emitindo as devidas guias e recolhendo as 
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assinaturas dos responsáveis pelas escolas; elaborar cardápios das merendas e 
sugeri-los às escolas; sugerir ao responsável pela aquisição da merenda escolar 
sobre os hábitos alimentares dos alunos e o valor nutricional de cada alimento; 
manter cuidadoso controle de estoque, alertando os responsáveis, quando 

necessário, sobre a necessidade de se efetuar novas aquisições. 
Requisito Mínimo para investidura: Ensino Fundamental. 

Forma de Provimento: Concurso Público.  

MECÂNICO 
Código: MECAN 
Trabalho de mínima complexidade, que resulta em identificar e resolver problemas 
de funcionamento de veículos automotores; efetuar soldas elétricas e não elétricas; 
substituir peças em veículos e máquinas; efetuar manutenção preventiva periódicas 
nos veículos e máquinas do patrimônio municipal; cientificar os motoristas sobre 
possíveis defeitos e respectivos riscos encontrados nos veículos; promover 
lubrificação em veículos e máquinas da prefeitura; lanternagem e pintura, quando a 

oficina municipal for adequada aos serviços. 
Requisito Mínimo para investidura: Alfabetizado; Conhecimento Prático. 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

LAVADOR DE VEÍCULOS 
Código: LAVEI 
Trabalho simples que consiste em desempenhar tarefas com noções de limpeza e 

higiene; Lavagem interna e externa de veículos e máquinas da frota municipal; 
Utilizar produtos apropriados para limpeza geral; Conhecimento, uso e manutenção 
de ferramentas; Varrição de superficies internas e externas de máquinas e 
equipamentos diversas; Conhecimento e uso de utensílios; Executar outras 
atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito Mínimo para investidura: Alfabetizado 
Forma de Provimento: Concurso Público 

*SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Código: SECMU 
Trabalho de relativa complexidade que exige do designado prática e vivência com os 
serviços de secretaria, capacidade de direcionamento e noção de relacionamento 
político. 
Requisito Mínimo para investidura: Capacidade de administrar (conhecimentos 
práticos) 
Forma de Provimento: Em Comissão 

*AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Código: AUSEG 

Trabalho simples que consiste em desempenhar tarefas simples, voltadas para a 
limpeza e conservação de próprios municipais, vias públicas, transportar materiais 
ou produtos, auxiliar na execução de obras, etc... 
Requisito Mínimo para investidura: Ser alfabetizado 
Forma de Provimento: Concurso Público 
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AUXILIAR DE REGISTRO E PAGAMENTO DE PESSOAL 
Código: AUREP 
Trabalho que consiste em coordenar e escriturar as atribuições da Seção de 
Pessoal, mais especificamente no controle dos pagamentos e anotações nas fichas 
individuais dos servidores Compete-lhe dirigir a Seção de Pessoal, cumprindo as 
determinações partidas do seu Chefe superior. 
Requisito Mínimo para investidura_ Escolaridade a nível Médio 
Forma de Provimento: Concurso Público  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 

ENCARREGADO DO SIAT 
Código: ENSIA 
Trabalho que consiste em coordenar a repartição que cuida da arrecadação do 
ICMS e impostos outros da sua competência. prestando ao contribuinte a devida 
orientação fiscal e tributária. Exerce o papel de Agente Arrecadador. 
Requisito Mínimo para investidura: Escolaridade a nível Médio 

Forma de Provimento: Concurso Público  

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
Código: AUCON 
Trabalho de média complexidade. que consiste em desempenhar as missões 
determinadas pelo Técnico. Requer conhecimentos de datilografia; calculadoras, 

digitação. etc... 
Requisito Mínimo para investidura: Curso a nível Médio 

Forma de Provimento: Concurso Público 

AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 
Código: AUART 
Trabalho que resulta em auxiliar ã Tesouraria e à Fiscalização na arrecadação dos 
tributos municipais. Exige do servidor conhecimento dos Códigos Municipais. 
Requisito Mínimo para investidura: Escolaridade a nível Médio 
Forma de Provimento: Concurso Público 

PROFESSOR I 
Código: PROFEI 
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO-  Curso Normal em Nível Médio 
COMPETÉNCIA: 
Regência de aulas de acordo com a sua qualificação, de nível elementar ou de 
primeiro grau, em escolas do município situadas em áreas urbanas ou rurais; efetuar 
chamada diária de alunos; preencher relatórios contendo informações sobre alunos 
e atividades da escola, enviando-os mensalmente ao setor de educação da 
prefeitura; participar de atividades complementares de caráter cívico, cultural e 
recreativo. O trabalho que realiza em escolas situadas fora do perímetro urbano 
abrange não sO a instrução e educação de crianças, como também a orientação 
desses escolares na prática de tarefas agrícolas e afins, visando despertar-lhes o 
interesse pelo cultivo da terra; participar das reuniões, reciclagens, seminários 
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1 programados pela Secretaria Municipal de Educação, responsabilizar-se pelo devido- - 

acompanhamento de alunos, preparar fichas individuais, boletins, documentos dos 

1 alunos sob sua responsabilidade, cumprir os horários com pontualidade; manter-se 
; atualizado; preparar planos de aula: elaborar avaliações sob orientação e 

supervisão. 

PROFESSOR II 
CODIGO: PROFEll 
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO: Formação em Nível Superior 

COMPETÊNCIA: 
Regência de aulas de acordo com a sua qualificação, de nivel elementar ou de 

primeiro grau, em escolas do município situadas em áreas urbanas ou rurais; efetuar 
chamada diária de alunos; preencher relatórios contendo informações sobre alunos 

e atividades da escola, enviando-os mensalmente ao setor de educação da 
prefeitura; participar de atividades complementares de caráter cívico, cultural e 
recreativo. O trabalho que realiza em escolas situadas fora do perimetro urbano 
abrange não só a instrução e educação de crianças, como também a orientação 
desses escolares na prática de tarefas agrícolas e afins, visando despertar-lhes o 
interesse pelo cultivo da terra, participar das reuniões, reciclagens. seminários 
programados pela Secretaria Municipal de Educação; responsabilizar-se pelo devido 
acompanhamento de alunos, preparar fichas individuais, boletins, documentos dos 
alunos sob sua responsabilidade; cumprir os horários com pontualidade; manter-se 
atualizado; preparar planos de aula, elaborar avaliações sob orientação e 
supervisão. 

ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Código: OR1PE 

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO' Pedagogia ou Especifica 
COMPETÊNCIA: 

1. orientar o planejamento e implementação do projeto pedagógico da escola; tendo 
em vista as diretrizes definidas no plano de desenvolvimento da escola.  
a) participar da elaboração do plano de desenvolvimento da escola; 
b) delinear com os professores o projeto pedagógico da escola. explicitando seus 
componentes de acordo com a realidade da escola: 
c) assessorar os professores na escola e utilização dos procedimentos e recursos 
didáticos mais adequados ao alcance dos objetivos curriculares, 
d) prover o desenvolvimento curricular, redefinindo conforme as necessidades. os 
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métodos e materiais de ensino; 
e) articular os docentes de cada área para o desenvolvimento de trabalho técnico-
pedagógico da escola, definindo suas atividades específicas; 
f) avaliar o trabalho pedagógico sistematicamente com vistas à orientação de sua 
dinâmica (avaliação externa); 
g) participar com o corpo docente do processo de avaliação externa e da análise de 
seus resultados; 
h) identificar as manifestações culturais características da região e inclui-las no 
desenvolvimento do trabalho da escola; 
i) coordenar o programa de capacitação de pessoal da escola; 
j) analisar os resultados da avaliação sistêmica feita juntamente com os professores 
e identificar as necessidades dos mesmos; 
k) efetuar o levantamento da necessidade de treinamento e capacitação dos 
docentes na escola; 
1) analisar os resultados obtidos com as atividades de capacitação docente na 
melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem; 
m) realizar orientação dos alunos, articulando o envolvimento da família no processo 
educativo; 
n) identificar junto com os professores as dificuldades de aprendizagem dos alunos; 
o) orientar os professores sobre as estratégias mediante as quais as dificuldades 
identificadas possam ser trabalhadas a nível pedagógico; 
p) promover a integração do aluno no mundo do trabalho através da informação 
profissional e da discussão de questões relativas aos interesses profissionais dos 
alunos e a configuração do trabalho na realidade social; 
q) envolver a familia no planejamento e desenvolvimento das ações da escola; 
r) proceder com o auxílio dos professores ao levantamento das características 
sociais, econômicas e lingüísticas do aluno e sua família; 
s) utilizar os resultados de levantamento como diretriz para as diversas atividades do 
planejamento do trabalho escolar; 
t) analisar com a família os resultados do aproveitamento do aluno, orientando-o, se 
necessário, para a obtenção de melhores resultados; 
u) oferecer apoio às instituições escolares dicentes, estimulando a vivência da 
prática democrática dentro da escola; 
v) ajustar o trabalho educativo às características e necessidades do alunos aos 
diferentes ritmos de aprendizagem e estilos de ensinar as qualidades e competência 
dos educadores e as condições objetivas de trabalho existentes na escola. 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
Código: SUPED 
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO: Pedagogia ou Específica 
COMPETÊNCIA: 
1. supervisionar o planejamento e implementação do projeto pedagógico da escola; 
tendo em vista as diretrizes definidas no plano de desenvolvimento da escola: 
a) participar da elaboração do plano de desenvolvimento da escola; 
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b) delinear com os professores o projeto pedagógico da escola, explicitando seus 

componentes de acordo com a realidade da escola; 
c) assessorar os professores na escola e utilização dos procedimentos e recursos 

didáticos mais adequados ao alcance dos objetivos curriculares; 
d) prover o desenvolvimento curricular, redefinindo conforme as necessidades, os 

métodos e materiais de ensino; 
e) articular os docentes de cada área para o desenvolvimento de trabalho técnico-

pedagógico da escola, definindo suas atividades especificas; 

f) avaliar o trabalho pedagógico sistematicamente com vistas à orientação de sua 

dinâmica (avaliação externa); 
g) participar com o corpo docente do processo de avaliação externa e da análise de 

seus resultados; 
h) identificar as manifestações culturais caracteristicas da região e inclui-las no 

desenvolvimento do trabalho da escola; 
i) coordenar o programa de capacitação de pessoal da escola; 

j) analisar os resultados da avaliação sistêmica feita juntamente com os professores 

e identificar as necessidades dos mesmos: 

k) efetuar o levantamento da necessidade de treinamento e capacitação dos 

docentes na escola; 
1) analisar os resultados obtidos com as atividades de capacitação docente na 
melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem; 
m) realizar orientação dos alunos. articulando o envolvimento da família no processo 

educativo; 
n) identificar junto com os professores as dificuldades de aprendizagem dos alunos; 

o) orientar os professores sobre as estratégias mediante as quais as dificuldades 
identificadas possam ser trabalhadas a nível pedagógico; 
p) promover a integração do aluno no mundo do trabalho através da informação 
profissional e da discussão de questões relativas aos interesses profissionais dos 
alunos e a configuração do trabalho na realidade social; 
q) envolver a familia no planejamento e desenvolvimento das ações da escola; 
r) proceder com o auxilio dos professores ao levantamento das características 
sociais, econômicas e linguisticas do aluno e sua família: 
s) utilizar os resultados de levantamento como diretriz para as diversas atividades do 
planejamento do trabalho escolar; 
t) analisar com a família os resultados do aproveitamento do aluno, orientando-o, se 
necessário, para a obtenção de melhores resultados; 
u) oferecer apoio às instituições escolares dicentes, estimulando a vivência da 
prática democrática dentro da escola; 
v) ajustar o trabalho educativo às características e necessidades dos alunos aos 
diferentes ritmos de aprendizagem e estilos de ensinar as qualidades e competência 
dos educadores. 
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VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 
Código: VIDES 
FORMA DE PROVIMENTO: Comissionado/Recrutamento Limitado 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO: Curso Normal e Nível Médio 

COMPETÊNCIA: 
substituir o diretor administrativo em suas eventuais faltas e impedimentos; 

auxiliar o diretor administrativo no desempenho de suas funções; 

III. manter as autoridades informadas sobre a vida administrativa e pedagógica 

do estabelecimento; 

IV. supervisionar a manutenção da limpeza e conservação das instalações, bem 
como elaborar horários de trabalho e delegar atribuições aos auxiliares de serviços; 

V. manter o controle de recebimento, distribuição, estoque e inventário de 

material; 
desincumbir-se de todas as atividades que, por sua natureza ou em virtude das 

dis osi ões rei ulamentares, se. am  decorrentes de suas atribui ões. 

DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR (Fundamental e Médio) 
FORMA DE PROVIMENTO: Comissionado/Recrutamento Limitado 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO: Curso Normal em Nível Médio 

COMPETÊNCIA: 
I. administrar o património da escola que compreende as instalações físicas, os 

equipamentos e materiais: 

a) manter atualizado o inventário dos materiais e bens existentes na escola; 

b) zelar pela adequada utilização e preservação dos bens móveis da escola; 

c) racionalizar o uso dos bens e materiais de consumo da escola; 

d) tomar providências necessárias à manutenção, conservação e reforma do 

prédio, dos equipamentos e mobiliário da escola; 

e) definir, junto com o diretor educacional, os horários de funcionamento da escola. 
II. coordenar a administração financeira e a contabilidade da escola: 
a) levantar necessidades de recursos para atender á previsão de despesas 

rotineiras e eventuais da escola; 
III. coordenar a administração de pessoal: 

a) definir com o diretor educacional o quadro de pessoal da escola, observando os 

dispositivos legais pertinentes; 
b) promover a avaliação de desempenho dos profissionais da escola; 

c) determinar medias necessárias ao ingresso, à movimentação e ao 

processamento de benefícios, direitos e vantagens dos servidores da escola; 

d) fazer cumprir o regime disciplinar previsto na legislação especifica; 

e) assegurar a atualização das fichas funcionais dos servidores da escola; 

f) definir, com os servidores da escola, seus períodos de férias; 

g) delegar competência ao diretor educacional quando se fizer necessário, de 

acordo com os dispositivos legais; 
IV. orientar o funcionamento da secretaria da escola: 

a) estabelecer a rotina de funcionamento da secretaria, garantindo a regularidade 

das atividades e informações; 
b) orientar a secretaria da escola sobre normas e rocedimentos referentes à 
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escrituração escolar e à situação funcional dos supervisores: 
c) organizar arquivo de legislação referente à educação; 
d) supervisionar a análise de processos de regularização da vida escolar; 

V. participar do atendimento escolar no município: 
a) propor a expansão de níveis e modalidades de ensino, com base nas 

necessidades da comunidade; 
VI. representar a escola junto aos demais órgãos e agências sociais do Município.  

*COORDENADOR ESCOLAR 
Código:COOES 
Trabalho que resulta em coordenar a Educação do município, sob o comando e 
orientação rigorosa do Departamento Municipal, dentro do programa de governo 

traçado pela Administração Municipal. 
Requisito Mínimo para Investidura: Formação específica a Nivel Superior 

! Forma de Provimento: Concurso Público  

*PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL 
Código: PROFi 
Trabalho que consiste em reger turmas, a nível infantil, orientando-as e 
alfabetizando-as, em obediência ás normas educacionais determinadas pelo 
Coordenador, partidas do Departamento, inspiradas na Lei de Diretrizes da 
Educação. 
Requisito Mínimo para Investidura: Curso Normal em Nível Médio 

Forma de Provimento: Concurso Público 

ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA 
Código: ENABA 
Trabalho sem qualquer complexidade que consiste em fazer funcionar o serviço de 
abastecimento de água nas localidades onde o mesmo é explorado pela Prefeitura; 
Deve fazer promover pequenos reparos em máquinas, tubulações, etc., e 
desempenhar tarefas outras pertinentes. 
Escolaridade Mínima: Alfabetizado 
Forma de Provimento: Concurso Público 

ENCARREGADO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO 
Código: ENPFL 

Trabalho que resulta em acompanhar a execução das obras particulares no 
município, verificando a sua legalidade, aspectos fiscais, etc... O ocupante do cargo 
exerce atribuições de fiscalização da compatibilidade do projeto com a Legislação de 
Posturas e Obras Municipais. 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental 
Forma de Provimento: Concurso Público 

ENCARREGADO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
Código: ENTES  
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Trabalho que resulta em coordenar a condução dos escolares, nos veículos postos à 
disposição do Serviço, requerendo dos servidores subordinados dedicação, zelo, 
responsabilidade e educação no trato com crianças e adultos. 
Requisito Mínimo para Investidura: Ensino Fundamental Incompleto 

Forma de Provimento: Concurso Público  

VIGILANTE NOTURNO 
Código: VIGIN 
Trabalho que resulta em fazer realizar a vigilância noturna, nos horários 
estabelecidos pela Administração Municipal; Deve o ocupante inspecionar as vias e 
logradouros públicos, bens públicos e de particulares, estes na parte externa, 
buscando, quando necessário, a ajuda policial. 
Requisito Mínimo para Investidura: Ensino Fundamental Incompleto 

Forma de Provimento: Concurso Público  

AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 

Código: AUCEM 
Trabalho que resulta em promover a abertura de sepulcros, limpeza do cemitério 
público e fiscalização no que se refere às posturas municipais da área, aspectos 

legais para o sepultamento e tarefas outras pertinentes. 

Requisito Mínimo para Investidura: Ensino Fundamental Incompleto 

Forma de Provimento: Concurso Público  

*AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

AUBIB 
Trabalho de relativa complexidade que consiste em fazer desenvolver as atividades 
de leitura e pesquisa na Biblioteca do Município, conhecendo do procedimento de 
catalogação, registros e dados necessários à facilitação da procura. 

Requisito Mínimo para Investidura: Curso a Nível Médio 

Forma de Provimento: Concurso Público  

*MÉDICO 
Código: MEDIC 
Trabalho complexo que consiste em patrocinar a assistência médica à população 

carente do município. através do Departamento de Saúde. 

Requisito Mínimo para Investidura: Habilitação profissional e registro regular no 

CRM. 
Forma de Provimento: Concurso Público  

*ENFERMEIRO ' 
Código: ENFER 
Trabalho de relativa complexidade que consiste em fazer desenvolver os trabalho de 
enfermagem nos pacientes do município, mediante encaminhamento do 

Departamento de Educação. 
Requisito Mínimo para Investidura: Habilitação profissional e registro no Conselho. 

Forma de Provimento: Concurso Público  

_ 
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*AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Código: AUENF 
São tarefas do cargo auxiliar a enfermeira no desempenho de suas atividades, o que 

será feito através de orientação exclusiva da profissional. 
Requisito Mínimo para Investidura: Grau de instrução equivalente ao Nível Médio 

+ Registro COREN 
Forma de Provimento:  Concurso Público 

ENCARREGADO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES - ENSET 
Trabalho sem maior complexidade que requer do designado capacidade prática para 
fazer coordenar o serviço a lhe ser confiado. Deve demonstrar vocação para dirigir 

turmas, serviços e espírito de liderança. 
Requisito Mínimo para Investidura. Fundamental Incompleto. Demonstrar 

conhecimento prático. 
Forma de Provimento: Concurso Público 

*OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
Código: OPEMA 
Trabalho que consiste em saber operar máquinas rodoviárias, tais como, trator, 
patrol, retro, pá-carregadeira, etc. 
Requisito Mínimo para Investidura: Demonstrar conhecimento prático. 
Forma de Provimento: Concurso Público 

*TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO 
Código: TECAG 
Trabalho que consiste em orientar, supervisionar e imprimir a política agro-pecuária 
do município, em obediência às normas traçadas pelo Chefe imediato. 
Requisito Mínimo para Investidura: Habilitação profissional a Nível Médio 
Forma de Provimento: Concurso Público 

Prefeitura Municipal de BERTÓPOL1S. 13 de Julho de 2006 

a)_ 

O Prefeito Municipal, 

aLL  
gunde de Souza nédio 

O Secretário de Administração, 

e • 	IY0-/CLUX  \.3 
Cláudio MardYRodrigues de Souza 
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ANEXO VIII 
"Art.:1°, Parágrafo único, VII, da Lei Complementar n°.: 585, de 13 de Julho de 2006" 

"Define Cargos Transitórios para atendimento a Convênios e Programas" 

Nome do 

Convênio/Programa 
Nome do Cargo Requisito Mínimo 

para Investidura 

N. de 

vagas 

Valor 

Remuneração 

(mensal) 125 
-Médico do PSF 	 -Habilitação Especifica + 

Registro Conselho.... 01 5.500.00 

-Enfermeiro do PSF 	 -Habilitação Especifica + 
I) Programa de Saúde da Registro Conselho.... 01 2.500,00 

Família (PSF) -Técnico em 
Enfermagem 	 -Habilitação Específica + 

COREN 	  04 400,00 

-Auxiliar de 
Enfermagem 	 -Ensino Médio + 

COREN 	  01 350,00 

-Agente de Saúde 	 Ensino Fundamental ... 04 350,00 

-Agente Comunitário 	 Ensino Fundamental? 10 350,00 

-Enfermeiro do PSFI 	 -Habilitação Específica 1- 

Registro Conselho.... 01 3.000,00 

-Odontólogo do PSFI 	 -Habilitação Específica + 

Registro Conselho.... 01 3.000,00 

-Motorista PSFI 	 -Ensino Fundamental + 

2)) Programa de Saúde da CNH "O" 	  07 500,00 

Família Indígena — -Técnico em 

FUNASA-(PSF) Enfermagem 	 -Habilitação Específica + 

COREN 	  07 590,00 

-Auxiliar de 

Enfermagem 	 -Ensino Médio + 

COREN 	  06 350.00 

-Auxiliar de Dentista... -Ensino Fundamental 	 01 350,00 

-Auxiliar de Saúde 	 -Ensino Fundamental? 06 350,00 

-Auxiliar Serviços 

Gerais 	  ? 04 350.00 

de Saúde 	 _Asente ? 03 350,00 

3) Programa Agente -Enfermeiro do PACS. -Habilitação Específica + 

Comunitário de Saúde — Registro Conselho.... 01 2.500,00 

(PACS) -Técnico em 

Enfermagem 	 -Habilitação Específica + 

COREN 	  01 400,00 

-Auxiliar de 

Enfermagem 	 -Ensino Médio + 
COREN 	  01 350.90 

-Agente de Saúde 	 Ensino Fundamental.. 07 350,00 

Prefeitura Municipal de BERTÓPOLIS, 13 de Julho de 2006 

feito Municipal, 

O dto Fagunde 
	

Souza 

a) 

O Secretário de Adininistraçào, 	 . 

ir .?,,--,.à o  M'arro" Ro gues de Sousa i  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 

ANEXO IX 

"Art.:10, Parágrafo único, IX, da Lei Complementar n°.: 585, de 13 de 
Julho de 2006" 

"Contém Cargos em extinção, seus eventuais ocupantes e respectivos 
valores salariais" 

Nome do Cargo 
	

Seu(s) Ocupante(s) 
	

Salário Mensal (RS) 
Adeir Gonçalves Viana Jardim — Alda 
Fagundes de Souza — Maria de Fátima 

Regente de 
	

Oliveira — Hildete Nunes Pereira — 
Ensino/Professora 
	

Maria Regina F. de Souza — Maria 	 393,32 
Leiga 
	

Ivone Ferraz Aguiar — Matiza Xavier 
Morais — Neh a Luciana Nogueira Alves 

— Valdionor Ramalito de Oliveira 

Prefeitura Municipal de BERTÓPOLIS. 13 de Julho de 2006 

O Prefeito Municipal, 

0(;) 	 12/41-4. a) 

	

	 0--   
nédio Fdundes e Souza 

O Secretário de A 	"stração, 

a) 	fa,CL'  Lex- rirtC't 	CLe- ai—àfig"- 
Clàtzidio Marcos'Itodrigues de Souza 

Rua Gon 
ernador Valadares, 277— Forre: (0•• ) 33 3626 1241 — CEP; 39875-000 

BERTISPOLIS — MC 



Divisão de 
Compras, 
Material e 
Patrimônio 

See. Treinamento Sec. Registros Sec. de Info. e See. De See. de 
e Recrut. Pessoal e Pago:. Pessoal Proc. De Licit. e .gdmox. e 

Dados Compras PAtrimónio 

Secretaria 
Municipal de 
Administração 

e 

Divisais de 
Recursos 
Humanos 

Dànsão de 
Planejamento e 
Orçamente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 

  

ANEXO X 

"Art.: V., Parágrafo único, X, da Lei Complementar n".: 585, de 13 de 
Julho de 2006" 

"Contém o Organograma da Prefeitura Municipal" 
PREFEITO 
MUNICIPAL 

Gabinete do 
Prefeito 

Conselhos 
Municipais 

l-Procuradorle if.s" 
Consulorla 
Juridlea 
Municipw 

(-Controle Interno" 
e 

Corregedoria 

1 	 I 	 1 1 	 1 
Secre:ana 

Municipal de 
Fazenda 

---..N Secretaria 
Municipal de 

Adm. 
e Planejamento 

f- 	Sec Mun -\ 
Promoção e A. 
Soda' e Hab. 

Sec Mun 
Saúde 

Sec Mor 
Educação 

Sec Mun 
Esportes 

Laz Cult. E 
TunSMo 

(- Ser. Mun 
Agno. e Des 
Econômico 

Sec. Murs. 
Obras. Serv. 
Urb. e Transa. 

us. 

Rua Governador Vaiada res. 277- Fone: (0“) 33 3626 1241 - CEP: 39875-000 
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t'et" /"-----j-jytion, de 
Carr.~de 

DInubo de 
Tez.-ara 

r.  Secretaria Municipal de Promoção, Ação 
Social e Habitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Emacio de Minas Gerais 

     

     

Seeretaría 
Mlinierpki da 
Fazenda 

Fundo Municipal de 
Assisténcia Social 

Divisão de Ação Social 

Seção de Apoio à Entidade 
do Terceiro Setor 

Seção de Assisténcia à 	 Seção de Apoio a Pessoas 
Criança e ao Adolescente 	 Em situação de Risco 

Rsza Gffleresikir aisdArts. """ - 	or.)33342.4 1241 -ct-P- 
BERTOrouS -14G 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÕPOLIS 
5 Estado de Minas Gerais 

Secretaria 
Municipal 

de 
Saúde 

Fundo 
Municipal 
de Saúde 

Seção de Seção de...\  (-Seção de Seção de-\  f-  Seção de \ Seção de (-Seção de 
Apoio ao Estatística Saúde Clinica Controle Controle Fiscalizaçã 
PSF Oral Medica de de o 

Doenças e Zoonoses Sanitária 
Vacinação 

z  
Divi~ de 

Ações ateime de 
Saude 

Laneaa de 
avaluaçao e 
Conu ale 

/". Dna.elo de 
Vtglkaueue 
Sanuárla 

DadaPto 
Vitdaneia 

Spidemloldoeu 

Seção de 
Registro e 

Escrituração 
Escolar 

Divisão de 
Assistencia ao 
Educando 

Seção de 
Merenda Escolar 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Divisão de 
Ensino 

Seção de 
Transporte Escolar 

Seção de Assist. 
Pedagógica e 

Inspeção Escolar 

Rua Governador aladarcs, 277- Fone: (0*•)33 3626 1241 - CEP: 398754000 
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Divisão de 
Agropecu ári a, 
Abastecimento, 

Indústria e 
Comércio 

(Divisão de Meio Ambient-Cs\ 

Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer, 
Cultura e Turismo 

Divisão de Esporte e 
Lazer 

Seção de Esportes 

Seção de Cultura e Turismo 

Secretaria Municipal 
de Agricultura e de 
Desenvolvimento 

Econômico 

Seção de 
Abastecimento, 
indústria e 
Comercio 1 

Seção de 
Projetos, Fiscalização 

e lacenciainento 

Seção de Parques, 
Jardins e 

Urbanização 

Seçâo de 
Agropecuária 

Seção de 1-n7Pr  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS 
Estado de Minas Gerais 
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7 • • - Divisa° de 
Obras e 

Edificações 

Sec. de 
Conse rv. 

Vias 
Urbanas e 
Cons, 

Estradas, 
Pont. 

Seção de 	(- Seção de'  

Cemitérios 	Oficina 
Mecânica 

- Seção de 
Limpeza 
Urbana 

des d Souza 
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7 Secretaria 
Municipal 
de Obras, 
Serviços 
Urbanos 

e Transportes 

Divisão de Di • visao de-\' (- 	• Divisão de 

Serviços Controle e Controle de 

Urbanos Manutenção 
da 

Trânsito e 
Transportes 

Frota 
Municipal 

Seção de 
Controle de 
Trânsito e 
Transportes 

Prefeitura Municipal de BERTOPOLAS, 13 de Julho de 2006 

O Prefeito Municipal 

(.U t.  
ódio Fa 

O Secretário de Administração, 

Ciétu io Marco Rodrigues de Souza 

Rua Governador Valadures, 277 - Fone: (0**) 33 3626 1241 -CEP: 39875-000 
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