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 CÓDIGO DO 
CARGO 
PARA 

INSCRIÇÃO 

CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 
 

 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO-
BASE 
(R$)  

 NÍVEL SUPERIOR  

01 ADVOGADO Diploma de Graduação em Direito e registro na OAB. 1 30h 3.000,00 

02 CONTADOR Diploma de Graduação em Ciências Contábeis e registro 
no CRC. 1 30h 3.000,00 

03 JORNALISTA 
Diploma de Graduação em Jornalismo ou Comunicação 
Social com habilitação em Jornalismo e registro de 
jornalista. 

1 
30h 

3.000,00 

 NÍVEL MÉDIO  

04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Certificado de conclusão de curso de Nível Médio, 
reconhecido pelo MEC. 

 
3 

40h 1.700,00 

05 RECEPCIONISTA/TELEFONISTA Certificado de conclusão de curso de Nível Médio, 
reconhecido pelo MEC. 1 30h 1.200,00 

06 TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
Certificado de conclusão de curso de Nível Médio de 
Técnico em Informática ou equivalente, reconhecido pelo 
MEC. 

1 
40h 

1.700,00 

07 TÉCNICO LEGISLATIVO Certificado de conclusão de curso de Nível Médio, 
reconhecido pelo MEC. 2 40h 1.700,00 

 NÍVEL FUNDAMENTAL (8º ano/série) 

08 AUXILIAR SERVIÇOS COPA E 
LIMPEZA Certificado de conclusão do Ensino Fundamental 2 40h 1.000,00 

09 MOTORISTA Certificado de conclusão do Ensino Fundamental 1 40h 1.200,00 

10 ZELADOR Certificado de conclusão do Ensino Fundamental 1 40h 1.000,00 
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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES  

 

NÍVEL SUPERIOR  

 
ADVOGADO 
- prestar, quando solicitado, assessoramento jurídico à Mesa Diretora, às Comissões, aos Vereadores e aos setores administrativos da Câmara, emitindo 
pareceres sobre assuntos em tramitação no Plenário, através de pesquisas de legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções regulamentares; 
- estudar e redigir minutas de atos internos ou externos, bem como documentos contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais; 
- elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Judiciário em mandados de segurança requeridos contra a Câmara, na pessoa de seu Presidente, ou 
contra as demais autoridades integrantes de sua estrutura administrativa; 
- interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a consultas dos interessados bem como manifestar-se sobre questões de interesse da 
Câmara e das Comissões Especiais que apresentem aspectos jurídicos específicos, orientando a elaboração de relatórios conclusivos; 
- assistir à Câmara na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou privadas; 
- estudar os processos de aquisição, transferência ou alienação de bens, em que for interessada a Câmara, examinando toda a documentação concernente à 
transação; 
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
- participar de grupos de trabalho e reuniões com unidades da Câmara e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para fins de formulação 
de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à Câmara Municipal; 
- realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
CONTADOR 
- planejar o sistema de registro e operações contábeis, atendendo às necessidades administrativas e legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; 
- escriturar a contabilidade da Câmara Municipal; 
- elaborar e assinar balanços e demonstrativos de contas, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para 
atender as exigências legais e formais de controle; 
- controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, o cumprimento das obrigações de pagamentos a terceiros, os saldos em caixa e as 
contas bancárias, para possibilitar a administração dos recursos financeiros da Câmara; 
- analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que gerem direitos e obrigações, verificando a 
propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da 
legislação aplicável; 
- analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de 
aperfeiçoamento de controle interno; 
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- orientar à Câmara Municipal quanto ao cumprimento das normas referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos e à Lei Orçamentária e seus 
anexos; 
- controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; 
- elaborar o relatório de gestão fiscal da Câmara; 
- alimentar, com os dados necessários, o sistema da folha de pagamentos; 
- acompanhar os gastos de pessoal do Legislativo, tendo em vista o cumprimento dos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para a implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
- participar das atividades administrativas de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
- participar de grupos de trabalho e reuniões com unidades da Câmara e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para fins de formulação 
de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à Câmara Municipal. 
 
JORNALISTA 
- Executar serviços jornalísticos relacionados com assuntos e matérias da Câmara; 
- Fazer a cobertura dos trabalhos das comissões, das sessões, audiências públicas, entrevistas coletivas, exposições e dos eventos internos e externos 
relacionados com a Câmara; 
- Elaborar matérias especiais para órgão de divulgação da Câmara; 
- Encarregar-se do processo de suprimento de noticias encaminhadas para os mecanismos de divulgação institucional da Câmara Municipal; 
- Providenciar a capacitação nas mais variadas fontes de informações, que suprirão os meios de comunicação institucional mantidos pela Câmara; 
- Promover a aferição de resultados, para verificar diariamente, em todas as mídias, o resultado das ações de divulgação promovidas pela Câmara Municipal; 
- Garantir cobertura imparcial e democrática de todas as atividades da casa, inclusive cobertura jornalística dos pronunciamentos em plenário; 
- Elaborar relatórios, diagnósticos e avaliações específicas, tendentes a qualificar os processos de divulgação institucional da Câmara; 
- Encarregar-se do processo de difusão e disponibilização das notícias consolidadas ao público e aos órgãos de imprensa interessados, sobre a Câmara 
Municipal; 
- Assistir aos órgão do Poder Legislativo, através das diretrizes determinadas pela chefia imediata , das matérias que serão objeto de divulgação pela Câmara; 
- Desempenhar outras atribuições de jornalista que lhe forem dadas pelas chefias competentes. 
 

NÍVEL MÉDIO  

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- receber, registrar e encaminhar o público aos Vereadores, para atendimento bem como preencher formulários de cadastro de visitantes e eleitores; 
- atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; 
- organizar e manter atualizada a agenda de eventos da Câmara Municipal; 
- digitar ou determinar a digitação de ofícios, leis, documentos diversos, segundo normas preestabelecidas bem como conferir os trabalhos digitados; 
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- selecionar e arquivar processos, leis, publicações, atos normativos, atos administrativos e documentos diversos segundo normas preestabelecidas; 
- controlar o expediente recebido e expedido pela Câmara; 
- protocolar as proposições dos Vereadores; 
- autenticar documentos e preencher fichas de registro para formar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; 
- analisar e fornecer informações em processos de rotina administrativa das unidades da Câmara; 
- elaborar quadros, tabelas, fluxogramas, organogramas, gráficos e relatórios, realizando os levantamentos necessários; 
- realizar, sob orientação, coleta de preços para aquisição de material e manter atualizado o cadastro de fornecedores e de materiais; 
- adquirir, guardar e distribuir material permanente e de consumo da Câmara; 
- fazer o controle dos bens patrimoniais da Câmara mantendo atualizados os registros bem como realizar a a execução do inventário anual destes bens; 
- acompanhar a execução de serviços de conservação interna e externa de conferir documentos de receita, despesa e outros; 
- examinar empenhos de despesas e a existência de saldos nas dotações; 
- preencher fichas, formulários e tabelas, conferindo as informações e os documentos originais; 
- auxiliar na execução de atividades relativas à administração de recursos humanos, material e patrimônio, administração contábil e financeira, vigilância e 
atividades de apoio e serviços gerais; 
- preparar mala direta para envio de correspondência;  
- zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade; 
- operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; 
- executar outras atribuições afins.  
 
RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 
- recepcionar visitantes e munícipes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhe informações, marcar entrevistas, receber recados 
ou encaminhá-los a pessoas ou setores procurados; 
- atender ao público interno e externo prestando informações simples, anotando recados, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; 
- registrar visitantes atendidos, anotando dados pessoais dos visitantes para possibilitar o controle dos atendimentos diários; 
- auxiliar na recepção de autoridades, visitantes e assistentes durante as reuniões plenárias e solenidades da Câmara Municipal; 
- controlar o acesso de visitantes nas dependências administrativas e gabinetes dos Vereadores; 
- realizar atividades de protocolo e distribuição de documentos recebidos pela Câmara Municipal, bem como o envio e recebimento de documentos via fax, 
- acompanhar visitantes pelas dependências da Câmara Municipal, quando necessário; 
- atender e transferir ligações internas e externas, dos gabinetes dos Vereadores e dos órgãos administrativos; 
- gerenciar a central telefônica, manipulado aparelhos telefônicos e estabelecendo comunicações internas e externas; 
- executar outras atribuições e afins. 
 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
- manter-se informado quanto a novas soluções disponíveis no mercado que possam atender às necessidades de equipamentos de informática e de softwares da 
Câmara; 
- participar do levantamento das necessidades de equipamentos de informática e softwares para Câmara; 
- participar do levantamento das necessidades de treinamento no uso de equipamentos de informática e softwares adequados às necessidades das Câmara;  
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- instalar e reinstalar os equipamentos de informática e softwares adquiridos pela Câmara, de acordo com orientação recebida, bem como gerenciar os 
programas utilizados; 
- auxiliar os usuários de microcomputadores na escolha, instalação e utilização de softwares, tais como sistemas operacionais, rede local, aplicativos básicos de 
automação de escritório, editores de texto, planilhas eletrônicas, e softwares de apresentação e de equipamentos e periféricos de microinformática, nos diversos 
setores da Câmara;  
- conectar, desconectar e remanejar os equipamentos de informática da Câmara para os locais indicados; 
- orientar os usuários quanto a utilização adequada dos equipamentos de informática e softwares instalados nos diversos setores da Câmara; 
- fazer a limpeza e a manutenção de máquinas e periféricos instalados nos diversos setores da Câmara; 
- retirar programas nocivos aos sistemas utilizados na Câmara;  
- participar da criação e revisão de rotinas apoiadas na utilização de microinformática para execução das tarefas dos servidores das diversas áreas da Câmara; 
- participar da elaboração de especificações técnicas para aquisição de equipamentos de informática e softwares utilizados na Câmara; 
- prestar apoio técnico aos gabinetes dos Vereadores e demais órgãos administrativos da Câmara Municipal; 
- executar a instalação, configuração e manutenção (preventiva e corretiva) dos servidores de rede, bem como realizar backups e proteção dos arquivos digitais 
da Câmara Municipal; 
- operar os aparelhos e equipamentos de multimídia, conectando computadores, acionando projetores multimídia, aparelhagens de som, microfones e  
amplificadores de som, acionar os comandos da mesa de som e outros equipamentos destinados à reprodução, amplificação e gravação de imagem e som; 
- observar os indicadores e aparelhos de controle, efetuando ajustes necessários para manter a qualidade técnica da transmissão; 
- testar o equipamento, empregando instrumentos apropriados, para assegurar-lhe perfeito funcionamento; manejar o equipamento de gravação de som e 
imagem, regulando som e a imagem, para assegurar uma gravação de boa qualidade; 
- executar a sonorização durante as sessões plenárias, operando o painel de comando para produzir os efeitos sonoros desejados; 
- instalar e operar os equipamentos para a transmissão e gravação das  sessões plenárias; 
- fazer edição técnica de materiais diversos; 
- zelar pelo bom uso do equipamento; 
- executar outras atribuições afins. 
 
 
TÉCNICO LEGISLATIVO 
- redigir, rever a redação ou encaminhar para aprovação minutas de documentos, relatórios, pareceres que exijam pesquisas específicas e correspondências que 
tratem de assuntos de maior complexidade; 
- redigir ou participar da redação de projetos de lei, resoluções, atas, ofícios, memorandos, editais, requerimentos, correspondências, pareceres e outros 
documentos significativos para o órgão; 
- acompanhar as reuniões plenárias fazendo o registro das mesmas; 
- proceder ao cadastramento de todo o trâmite de proposições, projetos e leis, para atualizar o sistema informatizado; 
- transcrever, para o Livro de Atas, o conteúdo das reuniões, usando caneta ou software adequado para este fim; 
- coletar assinatura dos integrantes da mesa diretora nas atas; 
- pesquisar conteúdos de falas discutidas em plenário; 
- responder pela guarda do Livro de Atas e de outros documentos; 
- encaminhar, para o arquivo da Câmara, os livros de atas após dois anos; 
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-  elaborar proposições e requerimentos para os Vereadores solicitando informação a órgãos públicos; 
- secretariar comissões temporárias elaborando atos, ofícios e outros documentos; 
- proceder a pesquisas da legislação federal, estadual e municipal.  
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL (8º ano/série) 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE COPA E LIMPEZA  
- fechar e abrir portas, janelas e portões, acender e apagar luzes, ligar e desligar bombas e aparelhos elétricos em geral; 
- preparar, de acordo com a situação, lanches em geral; 
- servir água, café, lanches e pequenas refeições, arrumando adequadamente a mesa, de acordo com a situação; 
- controlar o estoque e requisitar, quando necessário, café, chá, leite, açúcar e material de limpeza, indispensável ao desempenho de suas atribuições; 
- limpar, lavar e arrumar áreas internas e externas das dependências da Câmara; 
- manter limpos os vidros das janelas do prédio da Câmara; 
- varrer, espanar e recolher o lixo gerado nas dependências da Câmara, depositando e acondicionando os detritos em sacos plásticos ou em latões; 
- auxiliar, quando necessário, no transporte de mesas, arquivos, armários, utensílios e outros materiais usados nas instalações da Câmara; 
- manter arrumado e em boas condições de conservação o material sob sua guarda; 
- executar, quando necessário, serviços externos, apanhando e entregando correspondências, realizando depósitos e retiradas bancárias e pagamentos de 
pequena monta; 
- atender, quando necessário, ao público em geral, prestando informações e fazendo encaminhamentos; 
- recolher e distribuir internamente correspondência, pequenos volumes e expedientes, separando-os por destinatário, observando o nome e a localização, 
solicitando assinatura em livro de protocolo; 
- duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; 
- auxiliar na execução de serviços simples de almoxarifado, apanhando materiais de consumo em depósitos, conferindo-os com as requisições, transportando-os 
e guardando-os em local apropriado; 
- conservar os instrumentos e utensílios de trabalho; 
- executar outras atribuições afins. 
 
MOTORISTA 
- dirigir automóveis e utilitários de pequeno porte; 
- verificar diariamente as condições do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de pressão de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, 
direção, faróis, entre outros; 
- fazer pequenos reparos de emergência, bem como troca de pneus, quando necessário; 
- anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem dos serviços de mecânica para reparo ou conserto; 
- registrar a quilometragem do veículo no começo e no final do serviço, anotando o horário de saída e chegada; 
- preencher mapas e formulários sobre utilização diária do veículo, assim como sobre o abastecimento de combustível; 
- comunicar à chefia imediata, tão rapidamente quanto possível, qualquer ocorrência extraordinária com o veículo; 
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- transportar e recolher servidores em local e hora determinados, conduzindo-os conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; 
- zelar pela segurança dos passageiros transportados, verificando, inclusive, a utilização de cinto de segurança; 
- zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos 
passageiros, dos transeuntes e de outros veículos; 
- recolher periodicamente o veículo à oficina, para revisão e lubrificação; 
- manter a boa aparência do veículo, interna e externamente; 
- recolher o veículo após o serviço, deixando-o em local apropriado, com portas e janelas trancadas, entregando as chaves ao responsável pela sua guarda; 
- abastecer o veículo com combustível adequado, sempre que necessário; 
- executar outras atribuições afins. 
 
ZELADOR 
fechar e abrir portas, janelas e portões, acender e apagar luzes, ligar e desligar bombas e aparelhos elétricos em geral; 
- limpar, lavar e arrumar áreas externas das dependências da Câmara; 
- manter limpos os vidros das janelas do prédio da Câmara; 
- varrer, espanar e recolher o lixo gerado nas dependências da Câmara, depositando e acondicionando os detritos em sacos plásticos ou em latões; 
- auxiliar, quando necessário, no transporte de mesas, arquivos, armários, utensílios e outros materiais usados nas instalações da Câmara; 
- manter arrumado e em boas condições de conservação o material sob sua guarda; 
- atender, quando necessário, ao público em geral, prestando informações e fazendo encaminhamentos; 
- auxiliar na execução de serviços simples de almoxarifado, apanhando materiais de consumo em depósitos, conferindo-os com as requisições, transportando-os e 
guardando-os em local apropriado; 
- conservar os instrumentos e utensílios de trabalho; 
- executar outras atribuições afins. 
- fiscalizar as áreas de acesso ao prédio da Câmara, evitando aglomerações, estacionamento de veículos nos locais privativos de Vereadores e funcionários ou 
nas calçadas fronteiriças, bem como a permanência de vendedores ambulantes e pessoas inconvenientes; 
- fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências, prestando informações, efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, para 
garantir a segurança do local; 
- percorrer sistematicamente as dependências da Câmara e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas 
corretamente, bem como ligando ou desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos e observando pessoas que lhes pareçam suspeitas, a fim de 
tomar as medidas preventivas cabíveis; 
- comunicar prontamente à chefia imediata qualquer irregularidade verificada; 
- executar outras atribuições afins. 
 


