
PREFEITURA DO MUilIICíPIO DE REIUASCEIUçA

LEI N' 1.761,,D8 04 DE NO\TEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a criação do Anexo V, da Lei 1.09g, de 09
de dezembro de 2009 e dá outras proüdências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito de Renascença, sanciono a
seguinte,

LEI:

Art. 1o Fica criado o Anexo V, na Lei Municipal no 1.098/2009, ptr& incluir as atribuições
dos cargos em comissão, nos termos do Anexo I da presente lei.

Art.2 Ficamextintososníl'eisCC-l8eCC-lgdequetrataoAnexoll,daLei 1.098,de
09 de dezembro de 2009.

Art. 3" O nível CC-17 fica reduzido para o valor de RS 9.500,00 (nove mil e quinhentos
reais).

A.rt.4" Os cargos de Assessor Técnico em Planejamento (CC-l9) e Assessor Técnico em
Administração (CC-18) ficam enquadrados no nível CC-I7.

Art. 5'Ficam extintos os cargos de Diretor do Departamento de Planejamento (CC-15),
Chefe da Divisão de Serviços Gerais (CC-10), Diretor do Departamento Financeiro (CC-15),
Chefe da Divisão de Contabilidade (CC-10); Chefe da Divisão de Controle, Avaliação e

Regulação de Serviços de Saúde (CC-10); Chefe da Divisão dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CC-10), Assessor da Realização e Execução de Programas Sociais (CC-13),
Chefe da Divisão de Manutenção e Abastecimento (CC-10) e Chefe da Divisão de Produção
(cc-10).

Art. 6' Esta Lei entra em ügor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrario.

Renascença, quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e umr 60"
ano de emancipação.

i3
ruariyk;#'"n,
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICíPIO DE RENASGENçA

ANEXO I

AN-EXO V, DA LEr 1.098/2009 _

Atribuições dos cargos em comissão

01- GABINETE DO PRE.r.EITO

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO
CARGO: Assessor de Gabinete I SÍIVIBOI,O: CC-06
ATRIBUIÇÕES: Assistir direta e imediatamente ao Prefeito Mtrnicipal e ao Vice-
Prefeito Municipal nos serviços de secretaria particular, protocolo, cerimonial, posse e
transmissão de cargo do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, controle da agenda,
encaminhamento e acompanhamento de projetos junto a órgãos governÍrmentais e
demais atos relativos ao expediente. Articular as relações e ligações entre o Prefeito
Municipal e os demais Agentes Políticos e Servidores Públicos do Quadro Municipal;
Encaminhar, revisar e controlar documentação e correspondência no âmbito do
Gabinete; SupervisioÍur e exercer ação gerencial e de apoio à execução de atos da
Administração Pública; Preparar e encaminhax expediente do Prefeito Municipal.
Condições de Trabalho: o exercício do cargo podeú exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Habilidades: possuir boa comunicação oral e escrita, capacidade de
adaptar a linguagem de acordo com a necessidade, bom relacionamento interpessoal.

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

ESPECIFICACÃO DO CARGO
SIMBOLOz CC-17

ATRIBTIIÇÕES: Prestar consultoria e assessoria em assuntos jurídicos ao Chefe do
Executivo municipal e aos diversos órgãos e unidades da administração municipal, não
privativas de titular de cargo efetivo de Procurador; Emitir pareceres jurídicos para uso
intemo, auxiliando a tomada de decisões sobre as matérias a ele encaminhadas pelos
agentes políticos e que dizem respeito as atividades de gestão na Administração Pública
Municipal; Assessorar o Prefeito, Vice-prefeito e Secretrários Municipais em relação as

legislações municipais, estaduais e federais; Auxiliar ao Prefeito e Secretiários na
elaboração de projetos de leis, minutas de decretos e portarias, bem como contratos,
convênios e outros documentos desta nattxeza.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à

noite e aos sábados, domingos e feriados-

Requisitos para Provimento:
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PREFEITURA D0 MUNIcípl0 DE RENASCENçA

I Recrutamento: Livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal. 
i

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO
CARGO: Assessor de Imprensa e Relações PúbliCàí@
ATRIBUIÇÕES: Divulgar os atos da administração municipal com o obJeti.t o de
conferir-lhes publicidade e transparência; Coordenar as atividades de divulgação,
informação e esclarecimento ao público quanto aos trabalhos do executivo; Assessorar
ao Prefeito e Secretiârios Municipais em suas relações com os meios de comunicação;
Promover a imagem institucional da Prefeitura de Renascença através da elaboração de
informes, matérias e produtos institucionais e sua difusão no ambiente interno, bem
como junto aos meios de comunicação; Assistir o Prefeito e os Secretiírios Municipais
em suas f,rnções de representação e em seus contatos com os meios de comunicação;
Planejar, executar e diwlgar a realização de solenidades e eventos da Prefeitura;
Coordenar programas de visitação, orientação e divulgação das atividades da Prefeitura,
visando aperfeiçoar suas relações com o público; Promover a organização de arquivos
de notícias relativas a assuntos de interesse ao Município; Manter atualizado o arquivo
de recortes com assuntos de interesse do Município, efetuando os devidos registros.
Outras atividades correlatas.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.

Escolaridade: ensino médio completo
Habilidades: possuir boa comunicação oral e escrita, capacidade de
adaptar a linguagem de acordo com a necessidade, bom relacionamento interpessoal.

Recrutamento: Livre nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Assessor Técnico em Planeiamento
Administrar a atividade de planejamento govemÍrmental mediante a

orientação normativa, metodológica e tecnológica às Secretarias Municipais na

concepção e desenvolvimento das respectivas progtamações.

Condições de Trahalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à

noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: ensino superior completo
Experiênci a na érea de planejamento/administração.

PREFEITURA
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PRETEITURA DO MUNICíPIO DE RENASGENçA

02 - SECRETARTA MITIVCIPAL DE ADMrI§STRAÇÃO E PLAIIEJAMENTO

CARGO: Assessor Técnico em Administração SIMBOLOT CC-17
ATRIBUIÇOES: Assessorar o Prefeito e Secretiírios Municipais na consecução de seus
planos, progÍamas, convênios interinstitucionais; a programação de estudos, pesquisas e
projetos sociais, econômico e institucional ligados à sua área de atuação ou de caráter
multidisciplinar; Assessorar ao Prefeito nas relações com diversos setores da sociedade,
bem como na sua representação civil diante dos contatos com autoridades parlamentares,
e outras atividades correlatas.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento :

Idade mínima: l8 (dezoito) anos.
Escolaridade: ensino superior completo
Experiênci a na área de planejamento/administração.

Recrutamento: Livre nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Administração SIMBOLO: CC-l5
ATRIBUIÇOES: Prestar assistência na iirea de administração e promover aorgarizaçáo,
execução, acompanhamento e controle das atividades-meio da Secretaria, compreendendo
os serviços de elaboração de normas e procedimentos administrativos; Elaborar e

implantar norÍnas e rotinas para atividades de recebimento, distribuição, controle do
andamento e arquivamento de processos e documentos que tramitam no Município;
Acompanhamento e controle da execução de contratos e convênios celebrados pelo
Município; Controle dos serviços de recepção, telefonia, copa, limpeza, vigilância,
materiais e conservação das instalações, equipamentos e veículos, bem como de outros
serviços auxiliares de competências administrativas; Realizar o controle, comando e

chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos do
Departamento de Serviços Administrativos.
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Superior Completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Livre nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Municipal.
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PREFEITURA DO MUilIGíPIO DE RENASGENçA

: Planejar, organizar, coordenar, comandar, sistematizar, definir,
controlar e gerenciar as atividades do Departamento de Recursos Humanos; Coordenar a
realização de concursos públicos paÍa o preenchimento de vagas nos diversos setores da
administração pública municipal; Exercer a coordenação do desenvolvimento da política
de recursos humanos; Promover a capacitação e a qualificação dos servidores públicos
municipais; Coordena e orgarizar a elaboração da folha de pagamento; prestaÍ
atendimento aos servidores; encaminhamentos à previdência; elaboração de guias, dentre
outros; Registrar o controle funcional e financeiro da movimentação de pessoal e demais
anotações pertinentes; Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados diretos;
Prczar pelo bom andamento dos trabalhos do
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior Completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe da Divisão de Patrimônio SIMBOLO: CC-10
ATRIBUIçÕES: Orgaruzar e dirigir as atividades relativas à conservação dos bens
municipais, effi especial, a classificação e manutenção atualizada dos registros,
demonskativos, tombamentos e inventiírios fisicos do patrimônio mobiliário e imobiliiírio
do Município; Prestar apoio na elaboração e atualizaçáo das normativas que

regulamentam o patrimônio do Município; Realizar a codificação e registro de todos os

bens municipais; Promover a identificação dos bens suscetíveis de baixa e fazer
encaminhamento de abertura dos processos de alienação, bem como acompanhar sua

tramitação; Diligenciar no sentido de serem identificados por placas, etiquetas ou por
outros recursos semelhantes aos bens cadastrados do Município; Fiscalizar a manutenção

e movimentação no âmbito da Administração; Realizar o controle, comando e chefia dos

subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos da Divisão de

Patrimônio.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneração do Prefeito M"nicipal-
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rREFETTURA D0 MUNtcíno DE RENAScEI{çA

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAI\IÇAS

De Prédios Públicos
ATRIBUIÇOES: Responsável por orgarizar as demandas de serviços gerais do
departamento; Coordenar os serviços de limpeza intema e extema das instalações
prediais, mantendo as condições de higiene, limpeza, conservação e manutenção;
supervisionar os serviços basicos de copa e cozinha, bem como aplicar as estritas noÍmas
de segurança e organizaçáo do local de trabalho e meio ambiente; Realizar o controle,
comando e chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos
da Divisão de Apoio aos Serviços Gerais.
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Livre nomeaÇão e exoneração do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Tributação e

Fiscalização

ATRIBUIÇÕrcS: Responder pela coordenação, constituição mediante lançamento,
notificação, fiscalização e arrecadação do IPTU, ISS, ITBI, Contribuição de Melhoria,
Taxas do poder de policia, Taxas de Serviços e Preço Público. Realizar análise dos
processos fiscais; Promover arrecadação e recolhimento das rendas públicas na forma
da lei, estudo, proposição, criação, alteração ou extinção de unidades arrecadadoras;
Realizar manutenção e controle do cadastro dos contribuintes e do sistema de

informações fiscais; Promover a execução e fiscalização sobre os tributos, Notificar os

contribuintes dos lançamentos tributiários, realaar a inscrição dos débitos para com a
Fazenda Pública Municipal em dívida ativa e acompanhar a sua cobrança, na forma da
lei; Fiscalizar o cumprimento da legislação tributaria, fiscal e de posturas do Município;
Liderar campanhas de incentivo à emissão de notas fiscais visando o aumento na
arrecadação de ISS e retorno do ICMS; Encaminhar a rcalização de levantamentos
fiscais em empresas; Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados diretos;
Prezar pelo bom andamento dos trabalhos do Departamento de Fiscalização Tributária.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento :
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino superior completo
Experiência: não exigida

PREFEITURA
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rREFETTURA D0 Muilrrcípro DE REilAsGElrçA

CARGO: Diretor do Departamento de Contabilidade SIMBOLO: CC-l5

ATRIBUIÇÕES: Coordenar a elaboração de planos e prestações de contas de recursos
financeiros, elaboração mensal dos balancetes e anualmente do balanço; Realizar estudo,
classificação, escrituração e análise dos atos e fatos administrativos municipais, de
forma analítica e sintética; Elaborar os orçamentos e planos de investimentos, na forma
e tempo adequados, concomitantemente com os demais órgãos do Município; Realizara
programação dos serviços relativos a empenho de despesas e controle dos créditos
orçamentários e registro da movimentação de recursos financeiros; Arquivar
documentos relativos à movimentação financeiro-patrimonial, controle da
movimentação de transferências recebidas de órgãos do Estado e da União, inclusive de
outros fundos especiais; Elaborar relatórios informativos referentes à situação financeira
e patrimonial da Administração Municipal; Elaborar pareceres referentes à contabilidade
e apresentação de relatórios de prestação de contas junto ao Tribunal de Conta do Estado;
Realizar análise da prestação de contas e emissão de parecer sobre a regularidade, ou
não, dos adiantamentos de numerário para despesas de pequeno valor; Realizar a
conciliação bancária; Executar outras competências; Realizar o controle, comando e
cheÍia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos do
Departamento de Contabilidade.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Superior Completo
Experiênci a: La área contábilifinanceira

Recrutamento: Livre nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Compras SIMBOLO: CC-15

ATRIBUIÇÕES: Promover a orgarização, execução, acompanhamento e controle do

processo de compras para as diversas unidades das secretarias, compreendendo os

serviços de elaboração e publicação de editais de licitações; Promover o controle do

andamento e arquivamento de processos licitatórios, pesquisas de preços, entre outros

documentos que tramitam na Prefeitura Municipal; Promover o controle de contratos

celebrados pelo Município; Realizar os pedidos de compras, equipamentos, materiais
permanentes, de consumo, de serviços e obras; Promover atendimento de acordo com as

norrnas em vigor; Providenciar, quando necessário, arealização de testes e análises para

verificação do cumprimento dos requisitos técnicos que devam ser satisfeitos pelos

materiais adquiridos; Realizar o registro, a guarda, distribuição e o controle dos
*^+^-:^:^ <a.*nnanrao o Áo ^^hôrrm^. Eloqlizqt nrrfrqs tqrefqc ^finc -datpftninqÍla§. nglo
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04 * SECRETARIA MT]NICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

PREFEITURA

Prefeito Municipal e a execução de outras atividades correlatas; Realizar o controig
comando e chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andarnento dos trabalhos
do Departamento de Compras, Licitações e Contratos.

Condições de Trabalho: o exercício do caÍgo poderá exigir a prestação ae sêrviços a
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínimâ: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Livre nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe da Divisão de Fiscalização SIMBOLO: CC-10
ATRIBTIIÇOES: Responsável por acompanhar todas as cobranças administrativas de
dívida do ano; Acompanhar parcelamentos no exercício; Acompanhar em planilhas
todas as atividades executadas pela Divisão; Realizar cobrança Adminisfiativa de todos
os créditos tributrários e não tributrários; Formular indicadores de evolução da cobrança
administativa e a realização das Ordens de Serviços externos e intemos; Aplicar as
estritas nonnas de segurança e organizaqáo do local de trabalho e meio ambiente;
Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom
andamento dos fúalhos do Departamento.
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeagão e exoneração do Prefeito Municioal.

CARGO: Diretor do Departamento de

Coordenar a organização e a manutenção dos estabelecimentos de
ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental - séries iniciais da Rede Municipal.
Elaborar e monitorar juntamente com outros setores da Secretaria, o Plano Municipal
de Educação. Articularcom Órgãos do Govemo Federal e Estadual, assim como aqueles
de âmbito Municipal para a desenvolvimento de políticas para a elaboração de
legislaçâo educacional, em regime de parceria. Apoiar e orientar a iniciativa privada no
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aperfeiçoamento do ensino. Propor e executar medidas que assegurem processo contínuo
de renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino. Assegurar às
crianças, no âmbito do sistema educacional do Município, as condições necessiárias de
acesso, permanência e sucesso escolar. Realizar o controle, comando e chefia dos
subordinados diretos. Prczar pelo bom andamento dos trabalhos do Departamento de
Educação.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
ldade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Experiência: naénea da educação.

Recrutamenúo: Liwe nomeação e do Prefeito Munici

CARGO: Diretor do Departamento de Cultura SÍMBOLO: CC-15
ATRIBUIÇOES: Coordenar as atividades relativas a programas e planos na érea
cultural. Coordenar programas, projetos e eventos Culturais, voltados à comunidade.
- lncentivar a elaboração de programas de desenvolvimento dos artistas locais:
amadores e profissionais. Elaborar o calendário Cultural do Município, apoiando e
promovendo a descoberta de novos valores locais. Zelar pelapreservação do patrimônio
histórico e cultural do Município. Realizar o controle, comando e chefia dos
subordinados diretos. Prezar pelo bom andamento dos trabalhos do Departamento de
Cultura.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Experiênci a: na áxeada Cultura.

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

LO: CC-15
: Coordenar as atividades relativas a progÍamas e planos de esportes,

dirigidos às várias faixas etárias e gêneros. Coordenar programas, projetos e eventos

desportivos, voltados às pessoas com deficiência física incapacitante. Elaborar
programas de desenvolvimento do esporte amador e de eventos desportivos de caráter
popular. Acompanhar, incentivar e apoiar as manifestações esportivas das entidades,

atletas e comunidades, promovendo em colaboração com associações e clubes

esportivos, concursos, torneios e outras atividades que estimulem o desenvolvimento do
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PREFEITURA DO MUilIGíPIO IIE REilASGEilçA

eventos esportivos. Elaborar o calendiírio esportivo e de atividades de lazer do
Município. Incentivar a integração das ações desenvolvidas pelos diversos grupos e
clubes. Realizar outras atividades que the forem cometidas, na area de sua competência.
Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados diretos. Prezar pelo bom
andamento dos trabalhos do Departamento de Esporte.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviçóJã
noite e aos úbados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento;
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Experiênci a na átrea de esportes.

Recrutamento: Livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe da Divisão de Assistência ao
Educando

SIMBOLO: CC-10

ATRIBUIÇOES: Coordenar, preparaÍ, organizar, planejar, controlar, supervisionar e
orientar a execuçâo das atividades relativas as escolas da Rede. Desenvolver, promover
e incentivar juntamente com as escolas as atividades e projetos que envolvam os
educandos da Rede. Prestar suporte, agindo em conjunto com as demais divisões e
ajudado nas organizações de atividades da Secretaria Municipal de Educação. Prczar
pelo bom andamento dos trabalhos da Divisão de Assistência ao Educando.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigk a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiênci a na área da educação.

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe daDivisão de Apoio Técnico LO: CC-10

ATRIBTIIÇOES: Dar suporte as unidades escolares para enüo de documentos,
processos e outros expedientes. Coordenar os serviços administrativos, preparação e

protocolo de documentos, elaboração de processos, alimentação de sistemas de

informação, recepção e triagem de documentos, aberturas, encerramentos, anexações,
juntadas, instruções de processos ou procedimentos. Promover afuoca de experiências
pedagógicas entre as unidades escolares da Rede. Realizm atendimento ao público
interno e externo. Prezar pelo bom andamento dos trabalhos da Divisão de Apoio

PREFEITURA
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Condições de Trabalho: Requisitos para provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiênci a La árrea da educação.

Recrutamento: Liwe nomeação e exoreração do Prefeito Munici

CARGO: Chefe da Divisão de Desenvolvimento
Cultural

SIMBOLO: CC-10

ATRIBUIÇOES: Responsável pela coordenação de serviços, preparação, argatização,
planejamento, controle, supervisão e orientação das atividades culturais desenvolvidas
pelo Departamento. Promover atividades e eventos culturais no Município e divulgar as
manifestações artísticas. Responsável pela coordenação de serviços e atividades
culturais do Espaço do Centro de Eventos e Museu Religioso do Município. Realizar
atendimento ao público interno e externo. Apoiar os setores internos para envio de
documentos, processos e outros expedientes. Prezar pelo bom andalrrento dos trabalhos
da Divisão de Desenvolvimento Cultural.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigfu aprestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Proümento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino médio completo.
Experiênci a: na área da Cultura

Recrutamento: Livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe da Divisão de

ATRIBUIÇOES: Planejar e executar tarefas destinadas a preservaÍ a cultura popular.
Realizar atividades e eventos culturais no Município e divulgar as manifestações
artísticas. Responsável pela preparação, orgarnzaçáa, planejamento, conkole,
supervisão, orientação técnica da execução dos everúos Culturais. Desenvolver,
promover, incentivar divulgar e controlar as atividades inseridas no calendiírio Cultural
do Municípío. Prczar pelo bom andamento dos trabalhos da Divisão de Promoções e
Eventos Culturais.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo podera exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisiúos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino médio completo.
Experiência: naátrea da Cultura.

PREFEITURA
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CARGO: Chefe da Divisão de Esporte eLazer SIMBOLO: CC-10
ATRIBIIIÇÕES: Responsável pela coordenação, preparação, or§antzaÇ{i,
planejamento, controle, supervisão e execução das atividades desportivas e de lazer.
Elaborar e implantar as norÍnas e rotinas para atividades desportivas e de lazer.
Desenvolver, promover, incentivar, dir,rrlgar e controlar as atividades das modalidades,
estimulando o hábito desportivo na comunidade. Realizar, promover, incentivar,
divulgar e controlar as atividades de lazer na comunidade. Servir de suporte às demais
atividades agindo em conjunto com as demais divisões e ajudando nas organizações de
campeonatos e boletins informativos expedidos pelo Departamento. Prezar pelo bom
andamento dos trabalhos da Divisão de Esportes e lazer.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiênci a: na áxea de esporte

Recrutamento: Livre nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe da Divisão de Promoções e Eventos
Esportivos

Responsável pela promoção, participação e colaboração dos órgãos
e entidades privadas nas promoções esportivas realizadas pelo Departamento.
Responsável em desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades desportivas
no Município. Atualizar os registros das organizações dedicadas aos esportes no
âmbito municipal. Divulgar o calendairio esportivo e de atividades de lazer do
Município, apoiar e promover competições e campeonatos esportivos em todas as

modalidades, visando a integração e a descoberta de novos valores locais. Realizar
competições e atividades esportivas no âmbito municipal. Responsável pela
coordenação, preparaçáo,otgatúzação, planejamento, controle, supervisão e orientação
técnica da execução das atividades relativas aos treinamentos desportivos e

competições. Prezar pelo bom andamento dos trabalhos da Divisão de Promoções de

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

oonn

SÍMBOLO: CC-10

r

Eventos Desportivos.
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Recrutamento: Liwe nomeação e exoneracão do Prefeito Munici

05 _ SECRETARIA MUMCIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

CARGO: Diretor do Departamento de Agropecuária SIMBOLO: CC-I5
ATRIBUIÇOES: Dirigir a equipe técnica da Secretaria; Fomentar as atividades
agropecuárias desenvolvidas no Município; PlanejaÍ as ações dos Programas e

convênios; Vistoriar, fiscalizar, relatar e apresentar contas dos itens e serviços
prestados e licitados pela Secretana; Dt suporte para que os trabalhos sejam
executados de maneira correta, atendendo as solicitações protocoladas pelos
produtores; Fiscalizar e supervisionar as ações técnicas relacionadas ao serviço de
inspeção municipal (SIM/POA).

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior Completo
Experiência: Não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Meio Ambiente SIMBOLO: CC-15
ATRIBUIÇOES: Organizar e estruturar as atividades pertinentes ao meio ambiente,
estabelecendo parcerias entre o governo municipal e os demais setores da sociedade
com vistas à execução dos respectivos fins; Realizar estudo e propor iáreas de proteção
ambiental e de recomposição de vegetação ciliar no âmbito do Município; Avaliar as

políticas públicas com influência no Município, em especial quanto ao impacto
ambiental, sugeú, no planejamento do uso do solo municipal, instrumentos de

melhoria da qualidade ambiental; Promover estudos, norÍnas e padrões de

planejamento ambiental; Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados
diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos da Departamento de Meio
Ambiente.

Condições de Trahalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.
Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Experiência: Não exigida

Recrutamento: Livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

PREFETTURA DO MUNICíP|O DE RENASCENçA - PR
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06 _ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA

CARGO: Chefe de Divisão de Agropecúria SIMBOLO: CC-10
ATRIBUIÇOES: Responsável por acompanhar os processos produtivos visando à
melhoria na atividade agrícola e respeito a sua relação com o meio ambiente, seguindo
os preceitos do ecodesenvolvimento; Aplicar as estritas nofinas de segurança e

orgatização do local de trabalho e meio ambiente; Realizar o controle, comando e
chefia dos subordinados diretos; Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela
Secretaria Municipal da Aericultrra.
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiência: Não exigida

Recrutamento: Liwe nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe daDivisão de Meio Ambiente SIMBOLO: CC-10
ATRIBUIçÕES: Organizar e supervisionar as atividades administrativas da
Secretaria do Meio Ambiente; Encaminhar e participar dos processos licitatórios
relacionados à Secretaria; Coordenar o planejamento de educação ambiental. Realizar
o controle, comando e chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento
dos trabalhos da Divisão de Meio Ambiente.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiência: Não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Assessor de Programas de Saúde

ATRIBTIIÇÕES: Realizar monitoramento de progÍÍLmas com base no acolhimento
dos usuários, planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de atenção à saúde,

intervindo com técnicas específicas individuais e/ou em grupo, dentro de uma equipe
multidisciplinar, na prevenção, promoção e reinserção social; emitir parecer e laudos

sobre assuntos. Gerenciar e executar progrcmas do Ministério da Saúde dentro da

Secretaria de Saúde, como ESUS. CNES, entre outros. Monitorar índices preconizados

cNPJ 76.205.681/0001 -96
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programas junto a Estratégia Saúde da Família. Monitorar Sistemas de Informação que
auxiliam nas produções ambulatoriais do sistema de saúde.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior completo
Experiênci a na ârea da saúde

Recrutamento: Livre nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Assessor de Pronto Atendimento SIMBOLO: CC-15
ATRIBUIÇOES:. Responsável pela coordenação de serviços médicos e de
enfermagem prestados nas unidades de saúde, elaboração de protocolos, normas e
rotinas para prestação de serviços médicos e enfermagem no âmbito do SUS, suporte
técnico às demandas das unidades de saúde, cadastro e encaminhamento de
documentos de usuários que necessitam de Tratamento Fora do Domicílio - TFD;
Realizar attonzação de exames de tomografias, ressonâncias, cintilografias de
miocardio e demais exames de alta complexidade; Aplicar as estritas normas de
segurança e organização do local de trabalho e meio ambiente; Realizar o controle,
comando e cheÍia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos
da Divisão de Serviços Médicos e de enfermagem.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior na área da saúde
Experiênciana éxea da saúde

Recrutamento: Livre nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Assessor de Assistência à
ATRIBTIIÇÕUS: Organizar as escalas de trabalho da enfermagem; Coordenar os

serviços de enfermagem prestados na Unidades de Saúde; Elaborar os protocolos,
noffnas e rotinas para prestação de serviços médicos e enfermagem no âmbito do SUS.

Aplicar as estritas noÍmas de segurança e orgatização do local de trabalho e meio
ambiente; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos do Departamento'

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à

noite e aos sábados, domingos e feriados.

PREFEITURA
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Requisitos para Provimento :
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior na éreada saúde
Experiência na área da saúde

Recrutamento: Liwe nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Munici

CARGO: Assessor de Controle, Avaliação e Regulação
em Serviços de Saúde

SIMBOLO: CC-13

ATRIBUIÇOES: Realizar avaliação do desempenho, qualidade e resolutividade das
ações e serviços de saúde que estão sob Gestão Municipal e fiscalização de unidades
ou entidades de saúde integrantes do SUS; Realizar fornecimento de informações para
tomada decisões em gestão, regulação de filas de exames especializados, cirurgias
eletivas e tratamento fora do domicilio; Realizar coordenação dos serviços de
agendamento vinculados as unidades de saúde municipais, desenvolvimento e
monitoramento de protocolos de regulação, monitoramento do número de exames,
procedimentos e consultas especializadas disponibilizadas e requisitadas, faturamento
ambulatorial e hospitalar dos prestadores de serviços habilitados/credenciados ao SUS;
Prczar pelo bom andamento dos trabalhos do Departamento de Controle e Avaliação
dos Serviços de Saúde.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior Completo
Experiência não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

RE['IASGENçA

PREFEITURA
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CARGO: Diretor do Departamento de Saúde

ATRIBUIÇÕES: Realizar a coordenação das ações e serviços de saúde

desenvolvidos nas unidades de saúde municipais, planejamento da infraestrutura e

logística da Rede Municipal de Saúde e implementação de sistemas de informação;
Efetuar a gestão de Recursos Humanos e desenvolvimento de programas de educação

continuada e permanente, orgatização da prestação de serviços da rede municipal de

saúde, envolvendo a atenção primrári4 especializada, hospitalar e serviços de apoio,
com articulação intersetorial tendo como objetivo qualificar a atenção à saúde;

Desenvolver ações, programÍ§, projetos e parcerias com a Secretaria de Estado da

Saúde e o Ministério da Saúde; Gerenciar e executâr licitações, contratos, empenhos

e compras de produtos e serviços e manutenção da infraestrutura das unidades de

saúde; Gerenciar os recursos financeiros recebidos do Govemo Federal e Estadual;
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gestão e demonstrativos financeiros; Prczar pelo bom andamento dos trabalhos do
Departamento de Saúde.

Condições de Trabalho: o exercício do caÍgo poderá exigir a prestação de serviços à
aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Superior Completo
Experiênci a ra área da saúde

Recrutamenúo: Liwe nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Vigilância em
Saúde

ATRIBUIÇOES: Realizar o gerenciamento, acompanhamento, realizaçáo e
organização dos trabalhos da equipe de Vigilância em Saúde que compreende:
vigilância sanitiária, vigilância epidemiológic4 vigilância em saúde do trabalhador,
vigilância ambiental, bem como coordenação, apoio e realização de trabalhos com o
Setor de Endemias e do SAE/CTA; Eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde
dos indivíduos e da coletividade, fiazendo com isso a gararttia aos usuários sobre a
segurumça de produtos consumidos, serviços oferecidos, bem como do ambiente que
ele transita através de inspeções, orientações e visitas técnicas, avaliação de
julgamentos de processos administrativos quando estes se tornam necessiírios; Realizar
promoção e incentivo da participação de toda a equipe em capacitações quando
pertinentes a sua área sempre com foco na reciclagem e busca de novos conhecimentos
a serem aplicados em prol da melhoria do trabalho, avaliação de projetos arquitetônicos
da rírea de interesse à saúde, juntamente com a equipe multiprofissional do
departamento, sempre embasados em RDCs e legislações pertinentes; Responder as

demandas da ouvidoria em matéria de saúde pública através de visitas no local da
reclamação, buscando sanar a problemática, sempre com embasamento no Código de
Saúde do Paraná e buscando o princípio darazoabilidade; Promover campanhas com
ênfase na saúde pública, promover e participar interdisciplinarmente de campanhas e
programas que visem a redução da morbimortalidade instituída no Município;
Acompanhar e realizar investigação de surtos e doenças infectocontagiosas visando o
risco mínimo e seu controle; Promover ações que visem a redução da
morbimortalidade com os trabalhadores da construção civil e da átrea rural, atender as

solicitações do Ministério Público do Trabalho na realização de eventos para os

trabalhadores, orientações em empresas e para trabalhadores da área rurai; Promover a

saúde pública através de projetos em parcerias com outros órgãos, monitoramento do
tratamento da étgi.ra consumida no Município através de coletas realizadas
semanalmente para avaliar índices de potabilidade, detecção de mudanças nos fatores

determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana,

com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco
ambientais relacionados as doenças ou a outros agravos à saúde; Organização e

PREFEITURA
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sífilis e hepatites, através de palestras e campanhas de teste nípido realizadas através
do SAEiCTA; Realízação de eventos que visem a sensibilização da comunidade em
relação ao mosquito Aedes Áeg,tptie acompanhamento em Ação Integrada de
Fiscalização Urbana - AIFU, com outros órgãos, quando solicitado; Realizar o
controle, comando e chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento dos
trabalhos do Departamento de Vigilância em Saúde.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Graduação na áreada saúde

Experiência: não exigida

Recrutamento: Livre nomeaÇão e exoneÍação do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe da Divisão de Saúde SIMBOLO: CC-10
ATRIBUIÇOES: Responsável pela coordenação e suporte as unidades de saúde no
que se refere aos serviços de agendamento de consultas, exames, procedimentos e
cirurgias, organização de fluxos e cotas para encaminhamentos dos usuários do SUS;
Realizar agendamento de transporte destinado ao deslocamento programado de

usuários para realização de procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados
no próprio Município ou em outro Município nas regiões de saúde de referência;
Realizar a racionalizaçáo do uso do transporte eletivo, controle de custos fixos,
variáveis e controle de rotas e fluxos; Aplicar as estritas noÍnas de segurança e

organização do local de trabalho e meio ambiente; Realizar o controle, comando e

chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos da Divisão
de Agendamento.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Médio Completo
Experiência: não exigida
Recrutamento: Livre nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe daDivisão de Vigilância em Saúde

: Realizar o gerenciamento, acompanhamento, realização e

organizaçáo dos trabalhos da equipe de Vigilância em Saúde que compreende:

vigilância sanitiíria, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde do trabalhador,

vigilância ambiental, bem como coordenação, apoio e realizaçãio de trabalhos com o

PREFEITURA
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dos indivíduos e da coletividade, trazendo com isso a garantia aos usuários sobre a
segurança de produtos consumidos, serviços oferecidos, bem como do ambiente que
ele transita através de inspeções, orientações e visitas técnicas, avaliação de
julgamentos de processos administrativos quando estes se tornam necessários;
- Realizar promoção e incentivo da participação de toda a equipe em capacitações
quando pertinentes a sua iítea sempre com foco na reciclagem e busca de novos
conhecimentos a serem aplicados em prol da melhoria do trabalho, avaliação de
projetos arquitetônicos da iárea de interesse à saúde, juntamente com a equipe
multiprofissional do departamento, sempre embasados em RDCs e legislações
pertinentes; responder as demandas da ouvidoria em matéria de saúde pública, através
de visitas no local da reclamação, buscando sanar a problemática, sempre com
embasamento no Código de Saúde do Paraná e buscando o princípio da razoabilidade;
Promover campanhas com ênfase na saúde pública, promover e participar
interdisciplinarmente de campanhas e programas que visem a redução da
morbimortalidade instituída no Município; Acompanhar e realizar investigação de
surtos e doenças infectocontagiosas visando o risco mínimo e seu controle; Promover
ações que visem a redução da morbimortalidade com os trabalhadores da construção
civil e da área rural. atender as solicitações do Ministério Público do Trabalho na
rcalizaçáo de eventos paÍa os trabalhadores, orientações em empresas e para
trabalhadores da área rural; Promover a saúde pública através de projetos em parcerias
com outros órgãos, monitoramento do tratamento da água consumida no Município
através de coletas realizadas semanalmente para avaliar índices de potabilidade,
detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente
que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de
prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a
outros agravos à saúde; Orgarttzaçáo e coordenação da intensificação das ações de
prevenção e diagnóstico precoce do HIV, sífrlis e hepatites, através de palestras e

campanhas de teste nlpido realizadas através do SAE/CTA; Realização de eventos que
visem a sensibilizaçáo da comunidade em relação ao mosquito Aedes Aeg,tptie
acompanhamento em Ação Integrada de Fiscalização Urbana - AIFU, com outros
órgãos, quando solicitado; Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados
diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos do Departamento de Vigilância em
Saúde.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: na ánea da saúde

Recrutamento: Liwe nomeaÇão e exoneração do Prefeito Municipal.
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07 _ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA

ATRIBUIÇOES: Responsável pela organização do transporte de usuários e
acompaúantes previstos em legislação para atendimento eletivo em hospitais,
clínicas, laboratórios de referência para o Sistema Único de Saúde, situados fora do
Município; Arganzaçáo manutenção preventiva e corretiva dos veículos envolvidos
no transporte sanitário, automóveis, ambulâncias, ônibus e micro-ônibus, controle de
dirírios de bordo, rotas e requisições de combustível; Aplicar as estritas normas de
segurança e orgatização do local de trabalho e meio ambiente; Realizar o controle,
comando e chefia dos subordinados diretos; Prczar pelo bom andamento dos trabalhos
da Divisão de de Transportes.
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Livre nomeaÇão e do Prefeito M

CARGO: Chefe da Divisão de Controle de Medicamentos SIMBOLO: CC-10
ATRIBUIçÕES: Promover a orgamzação e conhole de medicamentos da Farmácia
Municipal da Unidade Basica de Saúde; Elaboração e organizar os protocolos;
Organtzar o CAF; Aplicar as estritas noÍTnas de segurança e organização do local de

trabalho e meio ambiente; Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados
diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos da Divisão de Controle de

Medicamentos.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Livre nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Assistência Social
Básica

: Planejar, orientar e acompanhar a execução dos serviços

socioassistenciais de Proteção Social Basica no ârnbito do SUAS; Assessorar

diretamente o Secreüário Municipal no planejamento e definição de progamas
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a Política de Assistência Social; Promover discussões e ações sobre a política de

assistência social, de forma integrada com outras diretorias, secretarias, órgãos e

entidades; Manter junto com os CRAS os dados atualizados do Diagnóstico Social no
Município no âmbito do SUAS na Proteção Social Básica; Dar Suporte técnico a rede
socioassistencial no que se refere ao SUAS na Proteção Social Básica; Responder
legalmente pelos serviços da Proteção Social Básica juntamente com Coordenações;
dos CRAS, das unidades de SCFV e da Coordenação de Qualif,rcação Profissional e

ACESSUAS; - Participar do processo de Monitoramento e Avaliação do SUAS no
âmbito municipal da Proteção Social Btásica; - Participar de reuniões dos Conselhos
Municipais na condição de conselheiro (a), representando a Secretaria de Assistência
Social e Proteção a Família, ou quando se tratar de assunto pertinente ao trabalho da
direção; Planejar e coordenar reuniões com as equipes de trabalho dos CRAS e
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Preencher de relatórios e
elaborar documentos que dizem respeito ao Departamento de Proteção Social Básica;
-Planejar e executar nos territórios de abrangência dos CRAS ações que fortaleçam os
vínculos familiares e o relacionamento interpessoal e social; - Desenvolver outras
atividades correlatas; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos do Departamento;
Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados diretos.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e do Prefeito

CARGO: Diretor do Departamento de Proteção Especial

ATRIBUIçÕES:. Planejar, coordenar, regular e orientar a execução dos serviços,
programas e projetos destinados a famílias e indivíduos que se encontram em situação

de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, violência, abuso e exploração
sexual, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil,
tráfico de pessoas, entre outras situações de violações de direitos; Assessorar

diretamente o Secretário Municipal no planejamento, monitoramento e avaliação e

definição de programas projetos, serviços e beneficios sociais da proteção social

especial com vistas a qualificar a Política de Assistência Social; Manter a articulação

e interlocução com outras políticas públicas, com vistas à efetivação da

intersetorialidade nas ações de proteção social especial; Definir diretrizes paÍa a

orgarizaçáo do conjunto de serviços e programas de proteção social especial, tendo

como referência a unidade, a descentralizaçáo e a regionalizaçáo das ações;

AcompanhaÍ a execução fisico-financeira de serviços e projetos de proteção social

especial; - Planejar e acompanhar a execução dos recursos de convênios com o govemo
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ao monitoramento, apoio técnico e aprimoramento de proteção social especial; -
Subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento dos serviços
e programas de proteção social especial; - Apoiar estratégias de mobilização social,
pela garantia de direitos de grupos populacionais em situação de risco e violação de
direitos; - Garantir suporte e supervisão técnica aos Serviços; - Representar a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Proteção à Famíli4 nos Conselhos Municipais de
Assistência Social, Idoso, Criança e Adolescente, além de auxiliar na organização das
conferências municipais; - Participar de Comissões representando a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Proteção à Família; - Participar das reuniões
referentes à Política de Assistência Social no Município, juntamente com a Secretiíria
e demais Diretores e Coordenadores; - Planejar e coordenar reuniões com os
equipamentos da Rede de Proteção Social Especial; Desenvolver outras atividades
correlatas. Prezar pelo bom andamento dos trabalhos do Departamento; Realizar o
controle, comando e chefia dos subordinados diretos.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Experiência: não exigida

Recrutamento: Livre nomeaÇão e do Prefeito M

CARGO: Diretor do Departamento de Gestão do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS

LO: CC-15

ATRIBUIÇOES:. Auxiliar no processo de habilitação do município para firma de
termos de adesão aos recursos Estaduais e Federais para o financiamento das ações; -
Dar suporte paÍa manter at.;e;lizado e em funcionamento o cadastro das senhas de

acesso ao SAA - Rede SUAS, no acesso regular das informações e site do MDS (rede

SUAS), CNAS, CIT, CIB, CEAS, SEDS, entre outros e manter a rede informada e

Preencher instrumentos de Gestâo exigidos pelo MDS no SUAS WEB (Manter
atualizado os dados Rede Socioassistencial do Município - pública e privada no
CadSUAS) - Participar efetivamente na elaboração do diagnóstico social municipal
para subsidiar os programas, projetos e serviços da Política de Assistência Social; -
Promover reuniões e visitas técnicas visando o bom desenvolvimento dos serviços; -

Participar do processo de Monitoramento e Avaliação das unidades que prestam

serviços socioassistenciais no município; - Acompanhar o repasse de recursos do FEAS
e FNAS - Coordenar, executar e monitorar as atividades administrativas relativas à

gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Assistência Social; - Realizar a

implantação e implementaçáo Gestão do Trabalho em consonância com a Política
Nacional de Assistência Social dentro dos princípios e diretrizes daNorma Operacional

Básica de Recursos Humanos do SUAS; - Gerir o Plano de Capacitação dos

PREFEITURA DO MU
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demais direções de acordo com as diretrizes do Sistemà
SUAS, bem como encaminhamentos de demandas para Escola de Administração
Pública Municipal; - Realizar a gestão de Recursos Humanos, gerenciando juntamente
com a Direção dos departamentos as demandas de diversas ordens relacionadas a
pessoal; - Acompanhar e controlar a contratação de estagirários remunerados para as
unidades da SMAS; - Atender demandas relacionadas aos serviços gerais terceirizados;
- Realizar a Gestão Integrada da Rede Socioassistencial entidades não
governamentais; - Prestar assessoramento técnico subsidiando as ações de regulação e
gestão da Política de Assistência Social na relação entre o Município e as Organizações
da Sociedade Civil que executam serviços socioassistenciais cofinanciados; - Participar
da formulação de instrumentos de partilha de recursos de cofinanciamento federal
estadual e municipal de serviços, programas, projetos e beneficios, em consonância
com o modelo de gestâo do SUAS e com as leis que regulam o assunto; - Gerir e

frscalizar a execução dos termos de parcerias ou Termos de Colaboração firmados;
Coordenar a elaboração e manter atualizados os Fluxos das modalidades de
transferência de recursos às entidades da Rede Prestadora de Serviços; - Dirigir o
processo de habilitação das entidades para recebimento de recursos públicos; - Definir
em conjunto com os demais órgãos da Administração Pública Municipal a elaboração
de Projetos de Lei, Decretos e Editais, relacionados a transferência de recursos públicos
para entidades da rede prestadora de serviços: - Decreto definição dos Pisos, Edital de

Chamamento Público, Leis de autonzação do repasse de recursos e outros afins à
Política de assistência Social; - Promover a análise de prestações de contas dos repasses

de recursos às entidades; - Promover a análise, ajuste e aprovação dos Planos de

Trabalho no decorrer do exercício, Suporte e orientação as entidades quanto a aplicação
dos recursos, execução dos Planos de Trabalho compatíveis com o planejamento e
cronograma de execução dos projetos; - Assinar pareceres das prestações de contas,
juntamente com a direção do eixo ao qual o serviço estií relacionado; - Prestar o
assessoramento técnico e operacional aos conselhos, administrativamente vinculados
à Secretaria Municipal de Assistência Social; - Apoiar e acompanhar aorganização das

Conferências Municipais de Assistência Social, em questões de responsabilidades da

SMAS em parceria com os respectivos conselhos; - Encaminhar, monitorar a execução

das deliberações das Conferências da Assistência da Assistência Social, da Criança e

do Adolescente, dos Idosos, entre outras, referentes Política de Assistência Social; -
Participar ativamente e/ou representando à SMAS em Conselhos de Direitos e

Comissões que definem a garantia de beneÍicios eventuais e continuados; - Gerenciar
a demanda de materiais, equipamentos, veÍculos e outros recursos desta natureza, qtJe

demandam da Secretaria daAssistência Social, destinados à gestão e ao funcionamento
das unidades de serviços Socioassistenciais em conjunto com as direções dos demais

departamentos; - Desenvolver outras Atividades Correlatas.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à

noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Superior Completo.
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Recrutamento: Livre nomeaÇão e exoneração do Prefeito Munici

08 _ SECRETARIA MUMCIPAL DE OBRAS, YIAÇÃO E URBANISMO

PREFEITURA

CARGO: Chefe da Divisão de BeneÍicios Socioassistenciais SIMBOLO: CC-l0

ATRIBIIIçÕES: Artiçular o planejamento das ações sôiióassistenciais pâra o
município, observando as deliberações da Conferência Municipal de Assistência
Social, e dos Conselhos Municipais afins à sua área de atuação; Participar efetivamente
na elaboração do diagnóstico social municipal para subsidiar os programas, projetos e
serviços da Política de Assistência Social; Promover reuniões e visitas técnicas
visando o bom desenvolvimento dos serviços; Participar do processo de
Monitoramento e Avaliação das unidades que prestam serviços socioassistenciais no
município; Prestar assessoramento técnico subsidiando as ações de regulação e gestão
da Política de Assistência Social ta rclação entre o Município e as Organizações da
Sociedade Civil que executam seryiços socioassistenciais cofinanciados; Gerenciar a
demanda de materiais, equipamentos, veículos e outros recursos desta naturezq qt e
demandam da Secretaria da Assistência Social, destinados à gestâo e ao funcionamento
das unidades de serviços Socioassistenciais em conjunto com as direções dos dernais
departamentos; Desenvolver outras Atividades Correlatas.
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimenúo :
Idade mÍnima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Médio Cornpleto.
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Obras e Viação

ATRIBTIIÇOES: Acompanhax a execução de todas as obras de interesse público;
Coordenar a execução de obras de repaÍos, manutenção e conservação dos
estabelecimentos e espaços públicos. Acomparhar a execução de pavimentação de ruas
e abertura novas artérias e logradouros públicos, construçâo e conservação de estradas
e caminhos municipais, integrantes do sistema virário do Município, construção de
pontes, pontilhões, bueiros e sistemas de drenagem, garantindo a conservação das

estradas municipais, execução e conservação de obras de saneamento basico e

drenagem urbana, execução dos serviços de manutenção, conservação, conserto e

recuperação, abastecimento, lavagem e lubrificações e demais controles inerentes ao

departamento, além da execução de competências correlatas; Realizar o controle,
comando e chefia dos subordinados diretos; Prezarpelo bom andamento dos trabalhos
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Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Urbanismo SIMBOLO: CC-15

ATRIBUIÇOES: Realizar a orgaruzação e manutenção dos serviços relativos à

programação, informação e execução dos serviços públicos urbanos; Argarizar e

supervisionar as atividades administrativas da Secretaria de Obras, Viação;
Encaminhar e participar dos processos licitatórios relacionados à Secretaria; Realizar
o controle, comando e chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento
dos trabalhos do Departamento.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Manutenção e

Abastecimento

ATRIBUIçÕUS: Exercer a direção das atividades e das eqüpes responsáveis pela

realizaçáo da limpeza pública" manutenção de parques, academias e cemitérios;

Coordenar os serviços de fiscalização da limpeza e manutenção de vias públicas.

Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom
andamento dos trabalhos do Departamento.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à

noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:

PREFEITURA
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Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneraÇão do Prefeito Munici

CARGO: Chefe da Divisão de Obras e Viação SIMBOLO: CC-10
ATRIBUIÇÕES: Efetuar a coordenação dos serviços de conservação e limpeza de
espaços públicos afetos à Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo; Acompanhar e
fiscalizar, quando solicitado, os serviços terceirizados; Verificar a guarda e a
conservação das ferramentas e equipamentos de sua responsabilidade; Supervisionar
os serviços de conservação e manutenção do patrimônio da Secretaria; Exercer outras
atividades que lhe sejam atribuídas pelo Diretor a que está subordinado ou pelo
Secretário. Realizar o controle, comando e cheÍia dos subordinados diretos; Prezar pelo
bom andamento dos trabalhos do Departamento.
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe da Divisão de Urbanismo SÍMBOLO: CC-10
ATRIBUIçÕES: Coordenar e acompaúar a execução de todas as atividades de

limpeza urbana; Coordenar as equipes de limpeza dos espaços públicos, como praças,

ruas, pátios dos estabelecimentos e outros; Exercer outras atividades que lhe sejam
atribuídas pelo Diretor a que está subordinado ou pelo Secretiírio; Realizar o controle,
comando e chefia dos subordinados diretos; Prczar pelo bom andamento dos trabalhos
do Departamento de Serviços Urbanos.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: l8 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Experiência: não exigida

Recrutamento: Livre nomeação e exoneraÇão do Prefeito Municipal.

09 - SECRETARIÂ MUMCIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS

PREFEITURA DO M DE RENASGENçA - PR
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CARGO: Diretor do Departamento de IndúsÍia e Comércir SIMBOLO: CC-15
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver e acompanhar políticas de incentivo industrial,
implantação e expansão de loteamentos industriais; Realizar visitas e atendimentos a
empresários contemplados com a legislação de incentivo industrial, ou que buscam
incentivos perante a Secretaria; Fiscalização e acompanhamento do cumprimento de
ônus das empresas beneficiadas por incentivo industrial, concessão e permissão de uso
de terrenos; Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados diretos; Prczar
pelo bom andamento dos trabalhos do Departamento.

Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

CARGO: Diretor do Departamento de Serviços e Turismo SIMBOLO: CC-l5
ATRIBUIçÕES: Atuar no planejamento, promoção e execução de programas,
projetos e eventos de cunho comemorativo e turístico no Município; Promover o

desenvolvimento turístico do Município; Desenvolver programas e projetos para o
desenvolvimento do turismo regional em parceria com o Governo Estadual; Realizar o
controle, comando e chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo bom andamento dos
trabalhos do Departamento.
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento :

Idade mínima: l8 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Médio Completo
Experiência: não exigida

Recrutamento: Liwe nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

CARGO: Chefe da Divisão de Indústria, Comércio, Serviços
e Turismo

Executar as políticas de incentivo industrial, implantação e

expansão de loteamentos industriais; Realizar visitas e atendimentos a empresários

contemplados com a legislação de incentivo industrial, ou que buscam incentivos
perante a Secretaria; Fiscalização e acompanhamento do cumprimento de ônus das

beneficiadas por incentivo industrial, concessão e permissão de uso de
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terrenos; Realizar o controle, comando e chefia dos subordinados diretos; Prezar pelo
bom andamento dos trabalhos do Departamento.

Condições de
noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para Provimento:
Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiênci a: náo exigida

Recrutamento: Liwe nomeaÇão e exoneraÇão do Prefeito Municipal.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, em 04 de novembro de2021.

IDÁLIRJO,íO ZÁNELLA
Prefeito Municipal

Publieado por:
Oneide Arisi Karkling

Código Idertifi cador:975BAC4D

GABINETE DO PREFEITO
LEI N" I.76I, DE 04 DE NOVEMBRO DF,2OzI

Dispõe sobre a criação do Anexo V, da Lei 1.098, de 09 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,

LEI:
Àrt. 1o Fica criado o Anexo V. na Lei Municipal n" 1.098/2009, para incluir as atribuições dos cargos em comissão, nos terrnos do Anexo I da
presente lei.

Art.2o Ficam extintos os nÍveis CC-18 e CC-19 de que trata o Anexo II, da Lei i.098, de 09 de dezembro de 2009.

Art. 3' O nívei CC- 1 7 fica reduzido para o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Art.4o Os cargos de Assessor Técnico em Planejamento (CC-i9) e Assessor Técnico em Administração (CC-18) ficam enquadrados no nível CC-
17.

Art. 5" Ficam extintos os cargos de Diretor do Departamento de Planejamento (CC-15), Chefe da Divisão de Serviços Gerais (CC-10), Diretor do
Depâriamento Financeiro (CC-l5), Chefe da Divisão de Contabilidade (CC-10); Chefe da Divisão de Controle, Avaliaçào e Regulação de Serviços
de Saúde (CC-l0); Chefe da Divisão dos Direitos da Criança e do Adolescente (CC-l0), Assessor da Realização e Execução de Programas Sociais
(CC-13), Chefe da Divisão de Manutenção e Abastecimento (CC-10) e Chefe da Divisão de Produção (CC-10).

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Renascençq quâtro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 60o ano de emancipação.

IDALIRJOÃO ZANELLA
Prefeito

ANEXO I

ANEXO % DA LEt 1.098i2009 -
Atribuições dos cargos em comissão

01 _ GABINETE DO PREFEITO

Condições ile o exercício do ergo podcrá exigir a prc§Íação de seBiços noitc e aos sálrados, domingos e feÍiados

Requisitos pâE Pro!'imerto:
Idade oíniüâr 18 (dcz-oito) aros.

Escoladdade: crsino módio conpleto
Ê"hilji./... tur.cr,ir hoe romraicacão oral e cscrila. caoacidadc de adâDtamli[guagcmdc acordo com a necessidade, bomrelaçionamento interpessal.

ESPECIFICÁÇAO DO CARGO
CARGO: Assesor de Gabiíete I sÍNrBol-o: cc-06
ATRIBUIÇÕES: Assistir direta e âo PreÍêito MuniÇipâl e ao Vice-Prefeito Municipal oos seniços de secretrir pâdicuiâr. pÍoto$lo. cerimniâl, posse e transmissão de cugo do Prelêito e Vice-Prefeiri

da AdminiÍração Públicai Prepamr e encaminhar do Prefeito Municipal.

CoÍdiçóes de Trabalho: o exercicio do cugo podeú exigÍ a preslaÉo de scryiços à noite e aos sábados. domingos e Ílriados-
Rcquisitos psa ProYiB€nto:
ldade minima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridacle: Ensmo Médio Completo
Habilidades: possuir boa comunjcação orai e escrita. capacidade de adaptaÉlingüâgemde âcordo com â necessidade. bom relacionamento interpessoal.
Recrutamento: Livre noreação e exoneraçào do Prefeío Muricipal.

CÁRGO: Assesor Jqídico lsiMBoLo: cc-17

poítris, LEm como conlÉlos, convênios e outrcs documentos desta nanrrca.

Coodições d€ Tnbalho: o excrcicio do cargo poderá exigi a prstação de serviços à noile e aos sábados, domingos e feriados.

Requisit6 pâE ProYimetr1o.
ldade minima: I 8 (dezoilo) anos.
-Escolaridade: Gradu4ão cnr Direito com regular inscrição ü OAB
Rerutamêíto: Livre nomeação e exoneraçâo do Prefeilo Municipai.

.I.ün}*;.-tt'*pubticidadeetramparência;Coorrlemrasatiwidadesdediwlgaçào.ilfonmçãoeesclarecimen&]âopúblicoquanto
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ÂTRIBUIÇOE§: Administru a atividade de plancjaBenro solemamcnral medianre a mctodológica c tectrolôgica às Socrelarias lvlunicipais m concepçào e desenrolvimento dro

Coídiçôês dê Tràbâlbo: o exercicio do cargo pocierá eígir a presação de
Requisilos para Proümêtrto:
ldade mínima: 18 (dezoilo) aDos.

Escolaridade: ensino slperior completo
ExpeÍiência ru área de planejamertoi'administração.

outras atividades corelatas.

exigir a prestação de seruiços à noite c aos

Requisitos para Prcrimento:
ldàde minima: l8 (dehito) ânos.
Escolaridade: cnsino supcrior completo
Experiência na árca de pianejameoto,iâdministraçio.

02 _ SECRETARIA MUMCIPAL DE ÀDMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03 _ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

na área de administração e promover â otganização. execuÇâo, âcompanhamento e

CoEdiçõs de Tnbalho: o exúcício do cargo podfiá exigí a
Requisitos prrâ ProYimento:
Idade mínim: l8 (dezoito) anos-

Escolaridade: Ensino SupeÍior Compicto
Expúiência: não exigida

ATRIBUIÇÕESi Plareju, orguiã, @ordffi, comndtr, a realizaçâo de concusos públicos paro

Requisitos pâm Pro}Ímento:
Idade mínima: l8 (dezoito) aoos.

Escolaridade: -Dnsino Superior Corpleto
Experiência: nâo exigida

CARGO: Chefe da Divisão de Patrimônio

Prezr pelo bom mdameoro ôs tmtralhos da l)ivisão de Patrirnônio.

CoDdiçõ$ de THbalho: o exercicio do cargo poderá exigir a prcstação de seniços à noite c aos sábados. domineos e

Requísitos pâm Provimetrto:
ldadc mirima: l8 (dcailo) arcs.
Épolaridade: Ensino rÉdio completo
Expe.iência: nâo exigida

dos subordiúâdos diretos: Prezar pelo bom andâmento dos trabalbos da Divisão de Apoio aos Sen'iços Gerais.

Cotrdiçôes dc 1Ebâlhoi o exercício do cdgo poderá exigir a prestação de seruiços à noite e aos sábados, domingos e feriados.
Reqd§tos pffi Prcrimlo:
Idede mínim: 18 (dercío) mos.
E*olaridade: Esino úédio coryleto
Experiêacia nâo exigida

ÀTRIBUIÇÔÊS; Respotrder lola coordêmção, @Dstituição redimte laúçmnto, trotifiçaçâo, fiscaliaçâo e arecúa§o do IPTU, ISS, ITBI, Contribuição de

Prea pelo bom andamedo dos trabalhos do

CoDdiçõs dê Trâbalhoi o exftício do cügo podfií qigir a
Requisitos pm froYimoato:

de sen'iços à noite e aos sábarlos, rlomingos e faiados.

Idade minim: I8 (dercito) aros.
Escolaridâde: Ensioo superior completo
Experiência: úo exigida
Rsrutâmento: Liue rolMção e exonqaçào do Preleito

ús balancêtes e Nlinee do bolenço; R@liâ ffido, classificâção, 6úitu6ção e aáli§e dos ato§

pelo bom atrdamcnto dos trabalhos do Dçartamnto de Contabilidade.
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Idade minima: I8 (demito) mos.
Esolaridade: Ensino Sup€rior Coopleto
Experiência: m ám contábiVfioarceim
Rerutrmcnto: Liwe do Prefeito

04- SECRETARIA MI.'}üCIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CARGO: Diretor do DepaÍtareoto de Coúprâs

erntrutçÔeS: Prmv.r a orguização, xecuçào, acompanhamcBto c @nhle do pr6$ de 6úpús pm as divmc midado dâs se@tarias, coÍpImdÉndo os swiços de elabomçào e publicaçâo de editais

o exeÍcicio do cargo podená exigir a prestação dc scroiços à noire e aos sábados, dorningos c feriados.
Requisitos pan Pmúm€nto:
Idade mínima: l8 (deTpito) üos.
Esolaridade: Ereino rÉdio corpleto
Experiência: nâo exigida
Rerutâmetrto: Liwe tromaçào e exoffição do Prefeito

ARGO: Chefe rla Divisâo de

do locâl de trabalho e meio ambicote; Realiztr o cortrole, corotrdo c cheÍia dos subordinados diretos; Prczar pelo bom andamento dos tGbalhos do

Condiçôes d€ Tnbalhoi o exercicio do cargo poderá exigir a

Requisitos pam Provimetrto:
Idâde mínimâ: I 8 (dczoito) anos.
Escolaridade: Ensino médio cornpleto
Experiência: não exigida
Rsrutamenúo: Livre noreaçâo e exonemçào do Prefeito

succsso cscolar. Rcalizar o controlc, comndo e chefia dos subordinados diretos. Prea 1rclo bom andamento dos kabalhos do

o exercício do urgo poderá cxigir a prestaçâo dc sewiços à noite e aos sábados, domingos e feriados
Requisitos pam Provlmento:
Idade mínim: l8 (dezoito) eo§,
Escolaridadu Eosino Superior Corpleto.
Experiência: m ára da educaçào.

ATRIBUIÇÕES: Coordw as atividades relaüvas a prcgrffis e planos m iáEa cuitEl. C@rdeE prcgÍams, prcjdos e evertos

scruiços à noite e aos sábados, domingos e feriados.

Rêqufuitos psru Pruvimerto;
Idade minima: 18 (dez"oito) anos-

Escolaridade: Eosino Superior Completo.
Experiêrcia: na árca da Culturâ.
Rsrut&EeBto: Lire rcmaçâo e exoreraçào do Prcfcito

lhe forem coretidd, E áro de sua competênciÂ. R@lia o @úole, comndo e chefia dos subordimdos diretos. Prea pelo bom andrento dos mbalhos do Depaframfto de Esporte.

a pr6tâção de seryiços à noite e aos úbados, domiagos e feriados.

Idade mínima: I I (dezoito) ados.
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Experiêícia m área de esportes.
RecnÍlEctrto: Liwe noreação e exoneração do Prefeito

cARGo: Chefe dâ Divisão de Assi$êícia ao EducaÍdo

@organizar'plamjq'contrclar'superisionaeorieilaaerecuçãod6atiúdadesrelatircàsesolsdaRede.De*ovoIvcr,pro@vereincentiEjutamentecom*eco1.

mdamento dos trabalhos da Divisão de ,{ssi§ência m Educando.

o exercício do ctrgo poderá exigir I presação

Requisitos para Provim€trÍo:
Idadc mínima: I8 (dczoito) mos.
Escolaridade: EnsilD Médio Corpleto.
Experiôncia na área da educaçào.
Recrutâmênto: Liwe nomação e exooqação do Prçfeilo

CARGO: Chefe dr Divisâo de Apoio Técnico

Côo.d.mosse*içosadmilisrativos,prepdaçàoeproto6lodedocWntos,elaboBç.ãodeproes,

midades wolares da Rede- Realia at$dimetto ao público intemo e extem. Prea pelo boú atxlffiento dos habolhos da Divisão de Apoio Témim

Idade minima: 16 (dezoito) ams.
Escolaridade: Eosino Médh Coryleto
Experiência na ára da educação.

RsrutrmeDto: Liwe nomação e exoneraçâo do Prefcito

Chcfe dâ Divisão de Dsenvolvimgnto Cuüml
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ldade mínim: l8 (demito) anos.
Escolaridiúel Ensino médio cornpleto.
Experiência: na área da Cultua.
RÉrutamênto: Liw ml@çào e do Prefeito

05_ SECRETÀRIA MT.INICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÀÚDE

CÂRGO: Chefe dâ Divisâo de Prcrrcções e Eventos CultunÀ

andametrto dos trabalhos da Divisão de

o exercício do qrgo podeni exigir a preslaçâo de seriços à noite e aos sábados, domiogos e

Requisitos para Pmüm€trto:
ldade minima: 1 8 (de7-oito) anos.
Esolaridade: Ensino ÍÉdio completo.
Expçriência: m árca da Cultum.
R*rutameto: Liwe noftação ê exooeração do Prefeito

@.trole, supeNisão e exeoçào dÀ atividadG desportir'õ e de hrer. Elaboru e irylântü 6 rcrm e rctim pm

bom andamento dos hbalhos da Diüsão de Esportes e lazm.

Cotrdiçõs de Trsbllho: o exqcicio do cügo podeú exigir a proração de swiços à rcite € aos sábados, domingos e foiados,
Reqüisitos pan ProyimeBto:
ldade minima: 18 (dercito) aDos-

Esolaridade: Ênsino Medio Completo.
Experiência: m iirea d9 es?orte
Rerütâúêíto: Liwe noileaçâo e exoneraçào do Prefeito Muicil

CARGO: Cheíe da Divisão de

ôs órgãos e entidades privadas nre prorcções espoÍivN raliadc pelo Deparlamento. Responúvel em d*nvolveÍ, prorcver,

Requfu ltos pm Prcvimetrto:
ldade minim: l8 (deaito) âms.
Esolaridade: Ensino Médio Corryleto.
Expsiência: Na área de esportes.

item e sewiços pEstados e licitados pela Secretaria; Dar supofre pffi que os
uáús dmvolvida ao Muicípio; Planeju as açõ6 dos PDgraes e cotrvênios; Vistoriã, fiscalia, relatar e apresenE con6
sjafr execúados de @íeiÉ coÍ€t& atetrdendo õ solicitações prcto@lsdas pelos prcdutor6; Fiscaliar e rupenisiomr as a<

Idade mínima: I I (dezoito) anos.
E*olaridade: Ensino Superior Cômpleto
ExpeÍiência: Não exigida

Prear pelo bom andamento dos tmbalhos dâ

Condiçôes de Trabalho: o exercício do cago podeú cxigir a prcstação de scryiços à rcite e aos sábados, domingos e feriados.
Requisitos pm PmYimetrto:
ldade minima: 18 (dezoito) anos.
Escolaridade: Eosino Sup€rior Co$pleto.
Experiência: Nâo exigida

CARGO: Chefe de Divi§o de

exigir a pr6taçào de sctriços à üoite e aos sábados, domingos e fsiados.

Idado miÍim: I8 (deaito) mos.
Escolaridâde: Ensino Médio Corpleto.
Expriência: Não exigida
RerofrDento: Liw mIHção e exoneraçào do Pre{eÍo

CARGO: Chefc da Divisão de Meio Ambiente

ATRIB!I@-S: Orgeirs e supsvisiom as atiiidadB administraiiws da Seraaria do Meio AEbiflte; Encmiúa. e participa dos prws licitatórios relacioBdos á

çducação ambiental, Realizar o conhole, comndo e chefia dos subordimlos diretos; Prea pelo bom mdanemo dos tmbalhos da Divisão de Meio Ambiente.

Condiçõ6 de Trrbalho: o exercício do @go podeÉ exigir a protação de seryiços à

RequisltG pÀn Prcvimertot
Idade minim: l8 (dercito) ams.
Ercolaridade: Ensino Médio Completo.
Expsiência: Não exigidâ
Rmrutamerto: Liwe noreação e exooeraçào do Prefeito

monitoramento de programs coo base no

ambulatoÍiais do sistema dc 9údc.

usuáÍios, Í,lancjú. c@rdenar. executar e awliü atividadc§ de atenção

- ----^ -^r^-í --;á á 
^?ata.ãô

s.úicos à noitç c aos sábados,

JIMBoLOI CC-10
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Idade minima: l8 (dezoito) aos.
Escolaridade: Ensino Superior conlplero
Experiência na ároa da saúdc
Rsrutamento: Livro do Prefeito

CÀRGO: Assessor de Paonto At§.dimento

Respomável pela oordmçâo dc wiços maiss c de mfc,:mg@ pffidos üs uaidadG de súdq ofamnçC" aé p-tm

chefia dos subordinados diÍetos; Prezar pelo hom andafiento dos fabalhos da Diüsão de Seruiços Médicos e de enfe16gem.

Coadiçôcs dc Trabalho: o exercicio do cargo podcrá cxigir a

Requisitos psrs Prorimento:
ldade míninra: lli (dezoito) anos.
Êscoiaridade: Etsino Superior na árca da saúdc

Experiêrcia na área da saúde

roitc e aos sábados, domingos c feriados.

RêcrutsDerto: Lire ml@ção e eomação do Preêito Mwicipal

CARGO. Assessor de Assistêúciâ à

ATRJBUIÇÕES: Organizr as escalas de trabalho da enfemgco; Coordemr os smiços de

Idade mínjma: 1 I (dezoito) anos.
EscolaÍidade: Ensiío Superior nâ área da saúde

Experiência na área da *üde

Condiçõs de TEbaIho: o ex*lcio do mgo podeé exigir a prBtação de swiços à míe e @s
Rcqüiritos pam PrcvimeÍto:
Idadc minima: 18 (dczoito) aoos.
Escolaridade: Errsino Supcrior Complcto
Experiêocia não exigida

relatórios de gestão e demonstrativos filaaceiros; Prear ;rel r bom andamento dos trahallos do

Condiçôe de Tnbalho: o *ocício do wgo poderá aigir a protação de sfliços à ooite e aos sábados, domingos e

Requititd Im PreYimento:
Idade mínim: I 8 (dezoito) res.
Emlaridade: Emino §uperior Crrpleto
Êxpqiêaçis ü fue dâ súde

solicitado; Realizar o contlole. comando e chefia dos suborrlinados diretos; Prezar pelo bom andamento dos trabalhos do Departarento de Vigilância em Saúde.

Requisitos paB ProYimento:
ldade mínima: l8 (dezoito) anos.
Ercoluidade: Graduação na área da saúdc
Experiênciâ: Dào exigidâ
RcrÍabênto: Liw rcmaçâo e exoosaçâo do Prefeito

Chcfc da DiYisão de Saúde

ATRIBUIÇÕES: Respouâvel pela coordoação e sports s Eid3dc§ coNultas, exares, procedimentos e citurgias, organiação de fluxos e cotd

ambicdc; Realizar o controle, comâtrdo e cheira dos subordimdos rlirelos; P.ear pelo bom andamento dos trabâlhos da Divisào dc

Condiçõs de Trabalho: o cxÇrciçio do çargo podená cxigiÍ â prestâção de seRiços à noitc e aos sábados. domingos e

Requisitos pâB Proümento:
Idade mínimâr I I (dezoito) anos.
l:scolaridade: Ersino Médio Completo
Experiência: não exigida

C.A.RGO: Chels da DMsão de
g[ânciÂ em Saúde qüe @qp(eelde: vigilârcà Btritária ügilâúia epidemiológica, vigilârcia em

dc frocssos adruisalr\o( quando csrcs 1e lomam nccssarlos:
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exigir a prestação de seruiÇos à noite e aos sábados, domingos e Íqiados.

ldadc mínima: l8 (dercito) ânos.

Escolaridader Ensino médio completo
Experiêucia: na áea da saúde

Plrze pelo bonl atrdârento dos tratalhos do em Saúdç.

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Condiçõe de o exercício do cargo podçé exigir a prestaçào de seNiços à noitc c aos sábados'

Requirttos pu Prol'lssto:
Idadç mínima: 18 (demito) @s.
E-^^l.;rôaê. En.inÂ SrM;d Côffilero

Condiçõe de Tmbalho: o erercicio do crgo poderá exigir a prctação de seriços à mite e aos
Requisitos pffi ProYlmerto;
Idade mínim: 18 (dezoito) mos-
Emlaridade: Euirc médio coÍlpleto
Expoiência: aão *igida

CÀRGO: Càefe da Divisão de Contrcle de Medicamedos

CotraliçõB de TribâIho: o escício do cego lEderá
Requisitos paE PmúEiltoi
Idade minima: l8 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensioo nÉdio cornpleto
Erperiência: não exigida
Recrutrmento: Liwe aoreação e exoreÉçào do Prcfcito

CARGO: Dirctor do DcpdaNnto dc Assistêociâ Social
Básica

sÍMBoLo: cc-15

isdeFroiéçáoSocmibásicanoâúbitodosUAS:AssessorardirctamcntcoSeclEtálioMunicipa1noplanejamen1oedeiniçãodt

comando e chefia dos subordüados dÍetos-

Cotdições de Trabalho: o exercício do cago poderá exigir a preslação de sqviços à noite e aos sábados. domingos e feriados.

Requisitos pân Prcvimcntoi
Idade mínima: I 8 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Supcrior Completo.
ExpeÍiêhciâ: nâo exigida
RecfrtâmeDto: Liv.e Doreação e cxoneraçào do Prellito MBicipal.

a***iç*.p.og*piãi"mJã"s;náao.a1àmiliascindividuosque!eencontramemsituaçãoderiscopessoalesoc1aI,porocoÍéncla(

)ecial DesenvohEr outras atividades corelatas. Prezs pelo bom andamento dos rabalhos do Depafrarento; Realizar o contoie, cotrmdo e chelia dos subordimdos direros.

cugo podeú erigir a prestação dÉ seryiços à noite e aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos pm PreYimetrto:
Idade minim: 18 (dezoito) @s.
Ewolaridade: Easino §uperior Coryleto.
Expffiêncie não exigida

de Gesrâo do Sisem Unico de dssislência Social - SUAS

*;icip;opaa§rmdetemosdeadcsãoaosrccüssEstaduai5eFedeaispmo1.manciameolodasaçõesi.DársupoÍtepaÉn1ântcrâfuâ]i7âd{re

çu,uduçÀ qsa,rv q qP

^§NaroE 
@ s§ràr ryo ! uu ruwr\,úvu*'

cstão 
" 
a 6oiiolresto d^ uidadB de Swiçot So"iou§§t*ioi" * *j*to ** * di e

e feriados.

,ÍBOLO: CC-15
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lRerutemento: Lim norneação e aomaçâo do Prefeito Mmicipal.

CARGO: Chefe da Divisão dç BoreÍicios Sociossistenciais
ATIUBUIÇoEs:Afiicularoplanejmentoda§açõessociossistcnciaispaaomunicipio,ob"e*an.ló

a prestaçào de seniços à mite e aos sábados, domingos e feriados.
Requisitos pam Provimento:
ldade mínima: 1 I (dezoito) anos.

Esolaridâde: Eüsioo Médio Complao.
Experiência: tão exigida
RecrutameBto: Liw nomeação e exoneraçào do PiefeÍo

08 - SECRETARTA MUI{rCrpÁ.L DE OBRAS, \1IAÇÃO E URBÂNISMO

09 - SECRETARIA MUMCIPAL DE INDÚSTRIÂ, COMÉRCIO, SER\TÇOS E TURISMO

Cordições de do cargo poderá exigir a pÍstação de sryiços
Requisitos psB PrcüEento:
Idade DioiEa: 18 (dercito) ms.
Ewolaridade: Ecim Medio Coqleto

ConiliÉe de Tnb.lho: o *ercíckr do wgo podená exigir I prstsçâo de seriços à
Reqüisitos pam Proümento:
Idade mínima: I 8 (dezoib) anos.

Escolaridade: Ensimr Fundameúlal Conpieto.
Experiência: nào exigida
RNrutâúentoi Liwe noreaçâo e exouação do Prefeito

Encminhd e paÍisipar dos processos licitatórios relaciorados à Seffetariai Realia o @ntrcle, comrúo e chefa dos suboldioados diretos; Prea pelo bom andameBto dos tFbalhos do

Condições de Tnb.lhoi o exercicio do cago poderá exigir a presração de seruiços à noitc e aos sábados. domirgos e l'eriados.
Requisitos p4E Prcyimetrto:
Idadc mlnima: 18 (dercito) anos.

Escolaridadc: Eosino F-undamenÍal Colnpleto
Experiência: rúo exigida
Rffrutamfrto: LiE€ rcl@ção e exoMação do Prefeito

de vim públicre. Realiar o @ntrole, coroDdo e cheÍia dos subordipdos diretos; Pra pelo bom andamerÍto dos trabalhos do

Cotrdições dê Trabalho: o exercicio do cargo podeÉ exigir a prestação de sewiços à loite e aos sátrado§, domingos e feriados.
Rcquisitos para Provimcnto:
Idade minima: l8 (dezoito) anos.

Escolaridade: Ensino Fundameütal Conpleto.
Erpedênüia: rão exigida
Rerutamento: Lire nonraçâo e exonmçâo do PÍefeiüo

Chefe da Divisâo de Obras e

ÀTRIBUIÇOES: Etbtw a coordeüção dos serviços de co[seüação e ]impea dç espaços públicos afetos à Secrctaú dc Obras, Viação c

atribuídas oelo DiretoÍ a que está sbordimdo ou pelo Serctário. Realizar o controle, comldo e chefia dos subordimdos diretos: Prea pelo bom admento dos trabalhos do

de Trâlralho: o excrcicio do cargo poderá exigir a prestaSo de seruiços â noite e aos sábados, domingos e feriados.
Requisitos para Proyimetrto;
Idadc minima: 18 (dezoito) anos.

Escolaridadc: Ensilo Pundametrtal Completo.
Experiêlcia: não exigida
RerutÀmeuto: Liuç rcreação e exotr@çào do Prefeito

CARGO: Chetà dâ Divisào de Urbmism
ATRIBUIÇÕES: Coordemr e acoÍpaúe a execução de todÂs as atividades de limpeza ubam: Coordemr as equipes de limpea dos espaços públicos, côm prâças, ru; pátios

de Seriços Urbaoos.

cargo 1rcderá exigi a prestaçào de seniços à noite e aos sábados, domúgos c feriados.
Requisitos pars Pmvimetrto:
ldade mínima: I I (dezoito) anos.

Escoiaridade: Ensioo Fuodamef,tel Completo.
Rxperiêtrcia: não exigida
Rerutamentôr Lilae .oftação e eroneraçào do Prefeilo

conirolg, comando e chefia dos subordinados diretos: Prezar pelo bonr andâmento dos trabalhos do Departarcnto.

scn'iços à ooite e aos sábados, domingos e fcriados.

Requisitos paÉ Prcvimeolo:
ldàde minimai I 13 (dezoito) anos.
I:scolaridade: t.nsino Médio Cornpleto
Experiência: nào exigida

Àtuo no plaaejuento, p@mção e q@ção de pregl@§, prcjetos e w6tos de mho e iubtlco @ M![crprc; rpmvea o oMvolutrruo tlrutEo u9 lvluxrurPo; utwrver
e. @mado e chefia dos subordimdos diretos; PI%r pelo bom andamelúo dos tEbalho§prograúas e projetos pm o descnvolvimento do furism regional cm parceria com o Govemo EstaduâL Realizar o controle.

Expcriência: nào erigida

e aos sábados, domingos c feriados.
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CÂRGO: Chefe da Diüsão de hdúshia, CorÉrcio, Sewiços e Tuisrc

comando e cheÍia dos sukrrdinados diretos: Prezs pelo irem andamento dos trabalhos do Depdamnto-

Requisitos pam ProÍimerto:
ldatie minima: l8 (dezoito) aoos.

E*olaridade: Ensino Médio Congleto.

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código Identifi cador $27 D 1068

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
CONVOCA APROVÀDA NO CONCURSO OAU?OIT

CONCUR§O PÚBLICO N' 01/2017

Edital tr.' 0552021- Convocação de Aprovada

O Prefeito de reserva do lguaçu, Estado do Paranâ, nô uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em
contbrmidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, resolve,

TORNAR P{JBLICO:

1ô - A convocação do (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), aprovado (s) no Concurso Público n'01/2017, confonne editâl n" A1l2O17 e Edital de
Hornologação do Resultado Final no 4912018.

20- O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu, PR, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de

publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 3 do EDITAL n' 0112017 e documentos
indicados na relação anexa deste edital, para a aceitação da vaga/cargo ou desistência, no horário de expediente da Prefeitura Municipal (08:00 às

I 1 :30min e das 13:00 as 17:30 min).

3'- O não comparecimento pode atender o presente Edital e confiÍnar a aceitação da vaga, será considerado como desistência. sendo que o
candidato perderá o direito de aprovação do concurso Pirblico, confoüne item 13.1 e I 3.2 do Edital no 0112017.

4" - Após a avaliação médica pré-admissional, caso seja julgado apto, deverá o aprovado comparecer no Departamento de Pessoal do Município,
acompanhado da documentação exigida para a posse no cargo.

ENFERMETRO (A)

Reserva do lguaçu/ PR, 04 de novernbro de202l-

VITÓRIO ÁNTANES DE PAUT.A
Prefeito de Reserva do Iguaçu- PR

CONCUR§O PÚBLICO N" O1/20I7
RELAÇÃO DE E)PEDIENTES A SEREM APRESENTÁDO§

EXAMES:

LABORATORIAIS, AVAL1AÇÔES E TESTES:

) I{EMOGRAMA COMPLETO (comlaudo em observação);

) GLICOSE
) CREATININA
) PARCIAL DE URINA COM SEDIMENTO CORÁDO

) RAO-X DO TÓRAX PA COM LAUDO
) RArO-X DE COLUNA CERVICÂL + LOMBO-SACRAAI)+P
) TESTE DE ACTIIDADE VISUAL
) T-E§TEDEAUDIOMETRIA
) ELETROCARDIOGRAMA
i evauaÇÃo psICossocIAL coM PSICoLoGo/PSIQUIATRA.

b)DocuMENTos:

Laudo de Aptidão Física - Meatal * exames médicos;

CÓPIA DOS DOCUI\ffiNTOS ABAIXO RELACIONADOS

INSCR CÀNDTDÂTO NÂSC LP NLA.T CG CE PE SITUAÇÀo

0t6312 ROSANGELAMAXADE LIMA 23/0811981 10,00 08,00 r2,00 24,tN 54.00 tv


