
Prefeitura de

Prefeitura de Cabrewa
Gabinete do Prefeito

Rua Floriano Peixofo, nQ 158, Centro
Cobreuvc/Sf' - CEP, 13315-000

Te!., 11-4528 8301
sec.gabinefe@cabreuva.sp.gov.br

www.cabreuva.sp.gov.br

LEI COMPLEMENTAR N' 406, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

"DISPOE SOBRE A ALTERACAO E

CRIACAO DE EMPREGOS

PUBLICOS PERMANENTES,

REGIDOS PELA CONSOLIDACAO

DAS LEIS DO TRABALHO (CLT),

CONSTANTES DO ANEXO I DA LEI

COMPLEMENTAR N' 260/2003, E

ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR

MUNICIPAL N° 383/2016, E DA

OUTRAS PROVIDENCIAS".

HENRIQUE MARTIN, Prefeito Municipal de Cabreuva,

Estado de Sao Paulo, no uso de atribuicoes que Ihe sao conferidas por Lei;

FAZ SABER QUE, a Camara Municipal de Cabreuva,

aprova e ele Sanciona e Promulga a seguinte Lei:

Art. 1°. Ficam alterados, pela presente Lei Complementar,

os Empregos Publicos Pennanentes regidos pela Consohdacao das Leis do

Trabalho (CLT), no Qnadro de Empregos Publicos Permanentes (Anexo I)

da Lei Complementar Municipal n'' 260/2003, bern como 0 Anexo II da Lei

Complementar Municipal n° 383/2016, com as seguintes denomlnacces e

quantidades:

------------- -- - .
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EMPREGO CRIADOS AUMENTO PREVISTO TOTAL

ATUALMENTE NA PRESENTE LEI

COMPLEMENTAR

AGENTEDE 10 05 15

TRANSITO

AGENTE JURiDICO 02 04 06

COMPRADOR 02 03 05

SERVENTE 98 04 102

VIGIA 39 10 49

AUXILIAR DE SALA 127 25 152

TECNICOEM 57 08 65

ENFERMAGEM

DIRETOR DE ESCOLA 21 02 23

Panigrafo unico. Ficam alterados os Quadros de Cargos

Permanentes, do Anexo I, da Lei Complementar n'' 260/2003, e Anexo II da

Lei Complementar Municipal n" 383116, passando a vigorar em

conformidade com os quadros e descricoes do Anexo I, parte integrante desta

Lei Complementar.

Art. r. Ficam criados, pela presente Lei Complementar os

cmpregos publicos permanentes, regidos pela Consolidacao das Leis do

Trabalho (CLT), alterando 0 Quadro de Empregos Permanentes (Anexo I) d.

Lei Complementar n" 260/2003, bem como 0 (Anexo II) d. Lei

Complementar Municipal nO 383/2016, passando a vigorar na seguinte

forma:

,
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EMPREGO QUANTIDADE

ORIENTADOR SOCIAL 04

MECANICO DIESEL 02

ELETRICISTA DE AUTO 02

SUPERVISOR DE ENSINO 01

Paragrafo unico. Fica incluida a descricao do emprego

publico do "caput" no Quadro de Cargos Permanentes (Anexo I) da Lei

Complementar n'' 260/2003, e (Anexo II) da Lei Complementar Municipal n"

383/2016, assim como incluido 0 Anexo XIII na Lei Complementar

Municipal n" 383/2016, em conformidade com 0 Anexo I, parte integrante da

presente Lei Complementar.

Art. 3°. Fica a Secretaria Municipal de Gestae Publica

responsavel pela alteracao dos Quadros de Cargos Permanentes, incluindo os

Empregos Permanentes constantes desta Lei Complementar.

Art. 4°.As despesas decorrentes daexecucao da ptesente Lei

Complementar correrao per conta de dotacoes proprias, constantes do

Orcamento Municipal vigente, suplementadas se neccssario.

Art. 5°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao,

produzindo efeitos a partir de s publi yaO, vogando-se as disposicoes em

contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL m:i>'<l~BRE(rvA, em 18d;l janeiro de 2018_

H RIQUE MARTI
Prefeito
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Publicada no Diario Oficial Eletronico do Municipio. Arquivada no Setor de
Expediente da Prefeitura de Cabreuva, em 18 de janeiro de 2018.

{,J<Y] IJ AQ~:C,
CARLOS BERNARDO XAVIER

Agente Juridico do Municipio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUvA - REGIME JURiDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTE

COD
CARGO FORMA QTOE REF

JORNADAOE CARGA SAL4RIOR$ PRE·REQu/SITOSPROV/MENTO TRABALHO HORARIA

Agents de Transito Concurso Publico au 15 H Integral
40 h/Semde

Anexo III - Ensino Media Completo; e
Concurso deAcesso Seg. a Sex. - CNH - Oateqoria B

ATRIBUICOES:

• Manter a operacao e Hscanzacao do transite nos Iimites do Municipio;

• Zalar pelaflel aplicacac das normas estabelecidas pelo C6digo de Transite Brasileiro e tarnbem pelas Leis e Regulamentos Municipais;

• Garantir a ordem e preservar as bens publlcos:

• Executar todas as atrtbulcees de fiscallzacac e autuacao inerentes ao transita, tfafego e transportes publicos do municipio

• Executar demais atividades correlates, conforme necessidade au criteria de seu superior.

HIERARQUIA SUPERIOR: Imediata: Chefe de Service - Medlata: secreta-to Municipal
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional

( i



REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTES

FORMA QIDE REF JORNADADE CARGA SALARtO
COO CARGO PROVIMENTO TRABALHO HORA-RIA R$

Aseole Concurso D. AD Inicial
30h/sem Anexo III

Juridico Publico Seg. a Sex.

PRE - REQUISITOS

- Ensino Superior em Direito; e

- Registrona DAB.

ATRIBUIc;QES:

Analise de minutasde editaisde licitaglio,contratos, acordos,convenlos OU ajustes em que see parte0 Municipio;

Analisede processos licitat6rios e seus recursos administrativos;

Orientacao, suporte e participacao em comissfies de sindicancia e processo administrativo disciplinar e demais
criadas para 0 acompanhamento da conduta tuncronar dos servidores;

Atua~o em processos administrativos tramitados na pretenura Municipal de cereeuve, mediante elaborayao de
despachos e pareceres;

Assessoria as 5ecretarias Municipais, quando designado para tanto pelo Chefe do Poder Executivo;

OrientagliO juridica aos Secretaries Municipaise Diretores, berncomoaos servidores, quando for 0 caso;

Elaborar resposta aos pedk:losde informagiies do Poder leglslativo a pedido do Chefe do Poder Executive;

Estudar ou examinar documentos jundlcos e de outra natureza, analisando seu ccnteudo, com base nos c6diges,
leis, jurisprudencias e outros documentos, para emitir pareceres fundamentais na legislac;aovigen1e;

Prestar assistencia as unidades administrativas em assuntos de natureza juridica, elaborando eJou emitindo
pareceres nos processos administrativos;

Redigir minutas de documentos jundlcos, pronunciamentos e informa¢es sobre questOes de natureza
administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a legisla~o em questao, para utiliza-Ios
na defesa da Administra~o Municipal;

Elaborar minutas de projetos de leis que setae encaminhados a Camara Municipal, bem como as minutas das
emendas ao Poder Legislativo, eiebcrandc pareceres, quando for 0 case, para garantir 0 cumprimento des
preceitos legals vigentes;

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

CAMPO DE ATUACAo: Diretto

HIERARQUlA SUPERIOR -Imediata: Assessor ou Diretor - Mediata 5ecretario Municipal

GRUPO OCUPACIONAL - Unlversitaric

r»
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REGIME JURiDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO 1- QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTES

COD CARGO FORMA QTDE REF
JORNADADE CARGA SALARIO

PROVIMENTO TRABALHO HORARIA R$

Comprador Concurso 05 AA Integral 40 hlsem Anexo IIIPublico Seg. a Sex.

PRE- REQUISITOS

- Ensine Medic Complete.

ATRIBUICOES:

Compra mercadonae diversas, baseando-se na intensidade da procura no mercadoe adquirindo os
produtos dos fabricantes au devendedores autorizados, para a utilizagao e consumo da Prefeitura.

Analisa os pedidos recebidos, atentando para 0 tipo de mercadoria, quantidade e qualidade exigida,
para providenciar 0 atendimento dos mesmos, no sentido de se efetuar a concorrencia publica para
uma analise do melhor preco, das melhores condlcoes, melhores prazos de entrega, para
assequrar-se da perfeita aoequecac des mercadorias 80s requisitos especificos de empresa.

lntalra-se das disponibilidades do mercado, visitando expoelceee e industrias, estudando
publieat;5es comerciais, propagadas de fabricantes e Olrtrasinforrnacoes sobre variedade, qualidade
e precos das mercadorias, para efetuar uma analise do melhor material com um minima de custo.

Pode autorizar 0 pagamento de taturae.

Executa outras tarefas detenninadas pela hierarquia imediata.

HIERARQUIA SUPERIOR: Imediata: Chefe de Servi-;o - MeOeCretiriO Municipal

GRUPO OCUPACIONAL: Ensino Medic

~
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PREFEITURA MUNICIPAL n~icABREiJvA - REGIME JURiDICU/DOS SERVIDORES MUNICIPAlS

ANEXO I - QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTE

COD CARGO FORMA QTDE REF
JORNADADE CARGA

SALARIOR$ PRE-REQUISITOS
PROVIMENTO TRABALHO HORA-RIA

072 Servente Concurso Publico au 102 F Integral
40 h/sem de Anexo III - Ensino Fundamental- Baslco J - Complete.

Concurso de Acesso Seg. a Sex.

ATRIBUICOES:

• Realizar ecees de limpeza, consarvacao e manutencao em qualquer oepenoenoe das depenoenclas publicas;

• Zalar pela limpeza, ccnservacao e preservacao dos bens do patrimOnio pubucos:

• Conservar sempre Iimpos as materiais e dependenclas da municipalidade;

• Zalar e conservar as materials de usa dlarlo;

• Ter capricho nos servlcos de suas competencies;

• Colaborar, com as seus servlcos, na menutencec des recursos materials;

• Perticipar das cursos de capacttecao. de formacao e atuaIiZ8C8:0, bern como nas reumees de equlpe, sempre que solicitado;

• Realizar acces de limpeza, conservacao e manutencao em qualquer das dependenctaa do espaco publico municipal;

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a criterto de seu superior.

HIERARQUIA SUPERIOR: Imediala: Chefe de Servillo - Mediala: eecretartc Municipal

GRUPO OCUPACIONAL: Operacional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUvA - REGIME JURiDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXOI-QUADRODEEMPREGOSPERMANENTE

COD CARGO
FORMA

QTDE REF
JORNADADE CARGA SALARIO

PRE-REQUISITOS
PROVIMENTO TRABALHO HoRARIA R$

- EnsinoMedia Oompteto:
- Antecedentes Criminals;

40 h/sem de - Estatura minima: 1,70m. Masculino. 1,65m. Feminino;

D92 Vlgla
Concurso Publico au

49 F Integral Seg. a Sex. I Anexo III - Ser aprovado em invesligagao social, atraves de parecer de
Concurso de Acesso comissaoinstitulda para esse fim;

Revezamento - Aptidao ffsica e mental, comprovada mediante exames
medicos, testes flsicos e exames psicol6gicos, na forma
revista em edltal.

ATRIBUICOES:

• Exercer vigilancia em pracaa, logradouros publicoa, centros espornvos, creches, centros de eande, estabelecimentos de ensina e outros bens pebncos
municipals, percorrendo-os sisternaticamente e inspecionando suas dependenclas, vlsando projecao a manutencao da oroem, evitando a destrutcac do
petrlmonto publico;

• Efetuar ronda dlurna ou noturna nas dependencies dos predios e areas adjacentes, verificando se as portas e jenelas. portces e outras vias de acesso
eetao fechadas corretamente, para evltar roubos e outros danos;

• Controlar a movlmentacao de pessoaa, vercuos e materials, fazendc os reqistroa pertinentes, anotando 0 nnmerc dos mesmos, para evitar 0 desvio de
materials e outras faltas;

• Zelar pela securance de vefculoa e equipamentos da oficina mecanca, bomba de gasolina, eerramene e demais equipamentos da edmtmsfracac municipal,
fiscalizando a entrada de pessoas nas dependencies sob sua guarda, visando a protecac e securance dos bens pubtlcos:

• verrncer se a pessoa procurada esta no predio, utilizando-se de telefone, interfone ou outros meios, para encamlnhar 0 vlsitante ao local;

• Inspecionar as dependancias da organizagao, efetuando ou supervisionando os trabalhos de Iimpeza, remocac ou lnclneracac de resrcuos. para assegurar
o bern estar dos ocupantes:

• Encarregar-se das enccmendas de pequeno porte envladas aos ocupantes do predio, recebendo e encaminhando aos deatlnetarios, para evitar extravios e
outras ocorranclas desaqradaveis.

• .Deaempenhar algumas das tarefas de portartas. como recepcao e controle de entrada e salda de pessoas e vercuioe.

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade au a criteria de seu superior.

HIERARQUIA SUPERIOR: Imediata: Chafe de Servi(:o - Mediata: Secretario Municipal de Cidadania e Oafesa Civil
GRUPO OCUPACIONAL: Seguran,a

r<:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUvA - REGIME JURlmCO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS

ANEXO 1- QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTE

FORMA
QTDE REF JORNAOA CARGA SALARIO

CARGO PROVIMENTO TRABALHO HoRARIA R$ PRE-REQUISITOS

Concurso Publica 152 G Integral
40 h/sem de

Anexo III - Ensino Medlc Complete.Auxillar de Sala Seg. a Sex.

ATRIBUICOES:

- Executar atlvldades diariaa de recreacao com ctancae e trabalhos educacionais de artes diversas;
- Acompanhar cnencas em paseelos. vlsltas e festividades socials;
- Auxiliar 0 responsavel pela sala nas atividades diarias:

- Praceder, arientar e auxiliar as crlancas no que S6 refere a higiene pessoal;
- Comunicar a reapcnsavel pela sala dos acantecimentos diaries quanta poservet irregularidades na higiene da crtanca,
- Auxiliar as criancas na allrnentacao:
- Auxiliar a cuenca a desenvolver a coordenacao motors;
- Observar a saude e 0 bern estar das cnancas:

- Ministrar medicamentos conforme prescncao medica;
- Prestar primeiros socarras, clentiflcando 0 responsavel pela sala da ocorrencia,
- Vigiar e manter a disciplina das criancas sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu substituto au responaavele.vquando

afastar-se, au ao final do perlado de atendimento;
- Auxiliar no recalhimento e entrega daa crianr;:as que fazem usa do transporte escorar, accmpanhando-aa na entrada e salda do mesma, zelando

asaim pela sua seguranr;:a;

- Levar ao conhecimento do responsavel da sala qualquer incidente au dlflculdade acorridas;

- Executar outras tarefas determinadas pela hierarquia imediata.

CAMPO DE ATUACAo: Bducacao e Ayao Social
HIERARQUIA SUPER~ediata: Chefe de Service - Mediata: Secretario Municipal
GRUPO OCUPACIONI'L. poio Educacional

»<:

\

k)



PREFEITURA MUNICIPAL n')CABREUvA - REGIME JURiDICO)DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXOI-QUADRODEEMPREGOSPERMANENTE

COD CARGO FORMA PROVIMENTO QTDE REF JORNADADE CARGA SALARIO PRE·REQUISITOSTRABALHO HORARIA R$

40 h/sem de - Ensino Tecnlcc em Enfermagem; e
081 'reemcc em Enfermagem Concurso Publico 65 N Integral Seg. a Sex. I Anexo III - Registro noCOREN.Revezamento

ATRIBUICOES:

• Auxiliar na elaboracao do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a aaslstencia a ser prestada pela

equlpe:

• Desenvolver programas de onentacao as gestantes as dcencas transmisslveis e outras,

• Desenvolver, com a enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, paramanter as pacroes desejavels de esstsence aos pacientes;

• Particlparde trabalhos com crlances, desenvolvendo programa de suplementacao alimentar, para prsvencao da deseutrlcao:

• Executar diversas tarefas de enfermagem, com a admtnletrecao de sangue e plasma, controle da presaao venosa, mcnltoracao e epncacao de

aspiradores artificiais, prestacao de culdados, de oonrorto, para proporconar maiorbem-sstarflslco e mental aospacientes:

• Preparar e esterillzar matenaia e instrumentais, ambientes e equipamentos, obedecendo a normas e rotinas pre-estabalecldas, para reeuzacao de

exames, tratamentos e mtervencees cirOrgicas;

• Controlar 0 consumo de medicamentos e demais materials de enfermagem, verificando 0 estoque parasolicitar a suprimento dos mesmas;

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a crlterio de seu superior.

HIERARQUIA SUPERIOR: Imediata: Chefe de Servico - Mediata: secretartc Municipel

GRUPO OCUPACIONAL:sau~

J~
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REGIME JURiDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTES

FORMA
JORNADA

CARGA SALARIO
COD CARGO PROVIMENTO

QTDE REF OE
HoRARIA R$

TRABALHO

Orientador Concurso 40 h1sem
04 AD Integral Seg.a Anexo III

Social Publico Sex.

PRE - REQUISITOS

- Ensino Superior Complete em Pedagogia, Sociologia au Educador Social.

ATRIBUICOES:

Recepcionar as usuaries atraves de escuta qualificada - identificando suas necessidades e
demandas - orientando e referenciando pessoas ou familias a rede de services
socioessistenclas e demals pcuucas publicae de direlto:
Acompanhar a particlpar;ao dos usuaries em lodes as etapas do processo de trabalho;
Parnclper das reumces de equipe, do planejamento de 8g6es e daa avaliag6es de fluxos,
processes de trabaJho e resultados;
Desenvolver e rea'izar atividades deabordagem social e busea ativa;
Elaborar, junto a equlpe tecnlca, acoes de apolo as famllias e indivlducs visando a resgatel
garantia de seus direltos de cldadaos, priorizando a convlvencia familiar e comunitaria;
Prestar services continuados de acompanhamento social as famflias au aos seus
representantes, a tim de identificar necessloades e atender demandas;
Realizar registros des atendimentos realizados assegurando a sigilo das mrormacees:
Realizar visitas tecnicas as familias em snuacac de vulnerabiikfade social, subsidiando a
equipe na elaboracao de acoes elou encaminhamentos a rede de services, prajetos,
programas e pouncas publlcas a 11m de contribuir para usufrutc dos direitos sociais;
Acompanhar as encamlnhamentos realizados;
Participar de processes de mabilizayao e campanhas intersetorais nos terntonos de viv~ncja

para a prevencao e a enfrentamento de eltuacces de riscos social, au pessoal, viclacac de
direitos e divulgac;aa das acees das Unldades soclaasistenciais;
Organizar e desenvolver atividades e oficinas, nas unidades em que atua (GRAS au CREAS)
au na comunidade, que contribuam para a prevencao do rompimento de vincuJos familiares ou
comunitarlos levance em consicerecao 0 clclo de vida e possiveis acoes intergeracionais;
Desenvolver e acompanhar atividades socloeducaffvas que ravorecern a cornunicacao,
assegurando espacos de referencla de regras e relacces de respeito e afetividade como
alternativa de reinsercao aconvlvencia social;
Acompanhar e orientar usuaries na execucao de atividades;
Informar, sensibilizar e encaminhar famllias e indivfduos a servlcos, pragramas, prajetos,
beneflclos eventuals eJou de transferencia de renda, projetos de mclusao produttva e demais
pollticas publlcas, bern como identificar e acompanhar famflias em descumprimento de
condicionalidades des programas de trartsferencia de renda.

HIERARQUIA SUPERIOR: tmeaets: Chefe de Servi~o - Mediata: seereeanc Municipal

GRUPO OCUPACIONAL: Ensina Media ( C../

r-.
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REGIME JURfOICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS

ANEXO 1- QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTES

CODICARGO

MecAnlco Diesel

FORMA IQTDE
PROVIMENTO

Concurso
Publico I 02

LOT REF

K

JORNADA
TRABALHO

Integral

CARGA
HoRARIA

40 h/sem de
Seg a Sex

SALARIO
R$

AnexoIII

PRE-·REQUISITOS

Ensino Fundamental- Basieo I

ATRIBUICOES

Executar services de menutencao mecanica, sistemas e partes de veloulos automotores (caminhOes e Onibus).
Substituirpecas, reparar e testar a desernpenho de componentes de sistemas develculos, visando a seu perfeito funcfonamento e prolongamento de sua vida utll.
Trabalhar em conformidade com as normase procedimentos tecnlcos, de qualidade, de seaurance e de prevencao do maio ambiente.
Efetuaras lnspecoes de rotina para diagnosticara estado de conservacao e funcionamento dos caminhoes e Onibus da empress.
Executarservices de menutencao meoanlca preventiva e corretivaem todos os caminhOes e Onibus e respectivas acessorlos, assegurando 0 eeu adequado funcionamenta.
Executara lubrificacao, reguJagens e calibragens de todos ce equipamentos mecanicos e pneumatloos. conforme espectncacces de cada camlnhao, utiJizando os instrumentos
aproprlados.
Acompanharos testes de producao, verificandoa adequado funcionamenta das maquinas.
ldentltlcare informar sobre faJhas cperaoionais verificadas.
Verificar a necessidade de reparos nas ferramentas utilizadas no processo de trabalho.
Anotar os reparos feitos, pecas trocadas, para efeito de controle.
Verificar 0 estado de rolamentos, trccando-os, se necessaria, de acorda com padrees eatabelecidos.
Manterdados e referencias dos equipamentos e pecas de reposlcao.
Executar a manetencao de motores. Desmontar e mantar motores diesel convencianais e eJetrOnicos: Cummins, Mercedes Benz, Scania e Perkins, corrigindo os defeitos
encantrados.
ldentlficare carrigir defeitos em caixas de cemblo EATON - FS au RT ZF G 36 - G3/60.
Desmantare montar eixo traseiro de 1 e 2 velacidades Mercedes Benz, Arvimeritas, Braseixos e VW. Trabalhar com sistemas de frelo a oleo e pneumatlcoa.
Sacorrervefculos da empresa com problemas. Fazer testes de campo para verificar a conolcao de velculoa.
InterpretarmanOmetros, termOmetros e instrumentos de atertcao, paqufmetros e micrOmetros.
Zelar pela manutencao adequadados vercuros, maquinas e equipamentos, para prevenir problemas no funcionamento e acidentes.
Executaroutras tarefas de acardo com a necessidadeda area.

HIERARQUIA SUPERIOR: Imediata: Chefe de Setar - Mediata: secretarto
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional

( ,
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REGIME JURfDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO 1- QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTES

COD CARGO FORMA QTDE LOT REF JORNADA CARGA SALARIO PRE-REQUISITOS
PROVIMENTO TRABALHO HoRARIA R$

Eletrlclsta de Auto Concurso 40 h/sem de • Ensino Fundamental- sastoo I
Poblico 02 H Integral Seg a Sex Anexo III

ATRIBUICOES

Executar servlcos de lnstalacao e reparos em equipamentos eletrtccs de verculos, maqulnas e equipamentos em qeral.
Instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de aparelhos eletdcoa
Desmontar, ajustar, limpar e mantar geradores, motores eletricos. dlnamos, etc.
Reparar, reviser e fazer teste em motores de partida, buzinas, interruptores, reles, reguladores de tensao, instrumentos de painel e acumuladores.
Fazer e reparar lnstalacoee e'etrlcas em vefculos automotores.
Executar e oonservar redes de jummacao em garal e sfnalizacao.
Providenciar a suprimento de pecas e materials para a execucao de seus services.
Executar lnstalaeao eletroefetrOnica e manutencao preventiva em veloulcs (Ieves, oaminhoes e maqulnas rcdoviarlas).
Realizar testes e medlcoee.
Obedecer as normae tecnicaa.
Listar equipamentos.
lnspecionar senaitivamente maqulnas e equipamentos.
Avaliar as necessidades de manutencao, diagnosticando defeitos eletrorucos.
Reparar equipamentos elefrenlcos.
Substituir I ajustar componentes e dispositivos e'etricos.
Lubrificar componentes eletroeletrOnicos.
Testar a funcionamento dos componentes e equipamentos.
Limpeza e conservacao de maqainas. equipamentos e local de trabalho.
Executar outras tarefas de acordo com a necessidade da area.

HIERARQUIA SUPERIOR: lmedlata: Chefe de Setor - Medlata: secretartc Municipal
GRUPO OCUPACIONAL: Ope~1
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ANExon.
A que se referem os artigos 4°e 9°, desta Lei Complementar.

Experi€!nc1a minimade exerctcio
comorovado, e

Requisitese babilitacoes para provimento:

Formacao em curso superiorde Pedagogia, com licenciaturade
graduacaoplena ml outra Iicenciatura, com pos-graduacao
especffica em Gestae Educacional e/ou Bscolar,na area de

educacsc; Wl Diploma de meetrado ou doutorado, na area da
educacaoespecfflca, com 0 curse devtdamente credenciado.

Class~p Sunorte P~_a262k;o.

Formacao em cursu superiorde Pedagogia, com licenciaturade
graduacaoplena.wl outra licenciatura,especfficana area da

educacao, em que atuara; .lllJ Diplomade mestredo ou doutorado,
na area da educacao especfflca, com 0 curso devidamente

credenciedo.

4

15

20

Formacaoem curso superiorde Pedagogia, com licenciaturade
graduacaoplena.Q!,!, outra licenciatura,com pos-graduacao
especificaem Gestae Educacionale/ou Bscolar,na area de

educacao: .1m Diploma de mestrado ou doutorado, na area da
educayao especffica, com 0 curso devidamente credenciado.

--, Formacao em curse superior de Pedagogia, com liceneiaturade
graduayoo;.QM outra licenciatura, espectfica na area da educacao;

@!,Diplomademestrado ou doutorado, na area da educacso
especffica,com 0 curso devidamente credenciado. *
Sendo obrigat6rio, alem de uma das situaczes acima, poe

graduacao em Psicopedegogia.

Nomeecao atravesde Concurso
Publico de Provas e Titulos, em
cerater permanente. (Artigo 9°,

incise T, alfnea"b", item 1, desta
Lei Complementar).

Formade provimento.

Designacao atravesde Processo
SeletivoSimplificado, em carater
transit6rio. (Artigo 9", incise II,

alfnea"a", item 1, desraLei
Complementar).

I

• Designacao atravesde Processo
SeletivoSimplificado, em carater
transitorio. (Artigo 9", inciso II,

alfnea"a", item 2, desta Lei
I Complementar).

If de Escola.

Coordenador Pedag6gico~

Emprego publico de
agisterio. (Artigo 4", inciso

'II, alinea "a", desta L. C.).

uncao de conflanca. (Artigol
'4°, inciso II, alfnea "b", desta
L. C.).

Denominacao e Situacoes
Funcionais.

IDiretor de Bscola.

xlaeozo

Funcao de conflanca. (Artigo
14", inciso II, alfnea "c", desta

ltente
lyedag6gico.

Funcao de confianca. (ArtigO]
14"', inciso II, altnea "d", desta
L.C.).

Designacao atraves de Processo
SeletivoSimplificado, em carater
transitorto. (Artigo 9"', inciso II,

alfnea "a", item3, desta Lei
Complementar).

2

Formacaoem curso superior de Pedagogia, com Iicenciaturade
graduacao plena e habtlttacao especifica, na area respectiva, que
ira atuar; ,QJ,! Pos-graduacao especffica, na area de educecao, com
licenciatura~ bacharelado, na area respectiva; .mlDiploma de
mestrado ou doutorado, na area da educacao especffica, com 0

curso devidamente credenciado.



ANEXOIV.

Ague se refere 0 artigo 6°, destaLei Complementar.

AtribuicOes esoecificas elan competencias das "Classes do Suporte Pedagogico".

Atribuicoes especificas e/ou competencies:

Sao atrfbuicoes especificas dos Supervisores de Ensino,com
atuacao em toda a Rede Publica Municipal deEnsino:

1.- Quanto acoordenaeao curricular:
a) implementar 0 curriculo escolar, redefinindo os

ajustamentos, segundo as condicoes proprias de cada
Unidade Escolar Municipal;

n.- Quanto aos objetivos do sistemade supervisao de ensino do
municipio:
a) manter as normas e diretrizes propostas, assegurando a

suaexecucgo;
III.- Quanto afuncao de coordenaeao do sistema de supervisao

de ensino do municipio:
a) coordenar as atividades de supervisao nas diferentes

Unidades Escolares Municipais em que atue, garantindo
a integracao de projetos educacionais especiais e
atividades de ensino;

IV.- Quanto a funcao de diagnostico, do sistema de supervisao
de ensino domunicipio:
a) diagnosticar as necessidades do ensino no ambito das

Unidades Escolares Municipals,de suaatuayao;
b) opinar quanto a necessidade e oportunidade de

aperfeicoamento e atua1i7.a9ffo do pessoal docente,
tecnico e administrative;

V.- Quanto as funczes de acompanhamento, controle, avaliacgo
e orlentacao do sistema de supervisao de ensino, do
municipio de acordo com as diretrizes da Secretaria
Municipal de Educacao:
a) acompanbar, ccntrolar, avaliar e orientar 0 desempenho

global das Unidades Escolares Municipais em que atua,
com frequentes visitas as salas de aula;

b) adequar, difundir e aplicar mecanismos de
acompanhamento, controle, avaliacao e orientaeao do
planejamento e execueao de projetos e progremas;

c) colaborar com a Secretaria Municipal deEducacaoe com
as Unidades Escolares Municipais a fundepossibilitar 0

acompanhamento, controle, avaliacao e oricntacao das
experienciaspedagogicasrealizadas;

) implementar projetos e atividades de promocao, reforeo
e recuperacao da aprendizagem e agrupamento dos
alunos;

(t?
(

Supervisores de Ensino 
Emprego PUblico de
Magisterio.

Empregos publicos de
magisterio e/ou funczes de
confianca;



, ,

Supervisores de Ensino 
Emprego PUblico de
Magisterio,

e) adequar e difun.dir os instrumentos e sistematica
propostos para avaliaeao do curriculo escolar e do
processo ensino-aprendizagem;

f) acompanhar, controlar, avaliar e orientar 0

desenvolvimento de programas e projetos referentes a
eduCOl'fuj municipal;

g) aoalisar e difundir os dados de .vali""" do rendimeuto
escolar;

h) apreciar, acompanbar, controlar e orientar,
sistematicamente, todas as atividades relacionadas as
classes de aceleracao de estodos, aos alunos do Ensino
Fundamental;

VI.- Quanto afun~ de orientacaodo sistema de supervisee de
ensino do municipio, atraves de :frequentes visitas as salas
de aula e outras dependencies das Unidades Escolares
Munieipais:
a) implementar e difundir as diretrizes para. supervisiio de

ensino, traeados pel. Secretaria Municipal de Educ"l'iio
e pelos 6rgiios oficiais; •

b) adequar e difundir as diretrizes indicadas para
implementacao de propostas currieulares inovadoras;

c) adequar, aplicar e divulgar mecanismos indicados para
difusao de propostascurriculares inovadoras;

d) adequar, aplicar e difundir no funbito de coda
componente curricular e de seus conteudos especificos,
os padrOes para ••va!i"l'iio dos resultados dos processos
ensino-apendizagern;

e) implementar as diretrizes propostas para • elaboracso,
execucao, coordenaeao, controle,av~ e orientayao
dee Projetos Politicos-Pedagogicos e do Plano de Gestiio
de cada Unidade Escclar Municipal;

f) realimentar, sistematicamente, 0 planejamento das
Unidades Escolares Municipals;

g) eplicar ins1rumentos de analise para avaliar 0

desempenho do pessoal envolvido no processo ensino
aprendizagem, de acordo com as diretrizes propostas;

h) difundir diretrizes para ••~ de tecnicas, recursos
e materiais didaticos, especiaImente de material de apoio
emultimeios para a educaeao municipal;

i) adequar e difundir as dire1rizes traeadas para ••v~
dos predios escolares, instalacces e equipamentos das
Unidades Escolares Municipais ou outras variaveis que
condicionam as atividades curriculares;

j) sugerir providencias para. cri""" e instalacao de novas
classes e/ou novas Unidades Escolares Municipais;

k) implementar as diretrizes propostas para 0 ensmo,
visaodo amelhoria do produtividade do processo ensino-
aprendizagem; ,

I) sngerir medidas para melhoria do produtividade do
processoensino-a . em.;

''....J.-



Supervisores de Ensino 
Emprego Publico de
Magisterio,

m) orientar as atividades e services re1acionados it parte
administrativa dasUnidades Escolares Municipais;

VII.- Quanto afun~ de comunicacao do sistema de supervisao
de ensino domunicipio:

a) assegurar 0 fluxo e refluxo de informacoes entre a
Secretaria Municipal de Educacao e os outros orgaos
oficiais,comas Unidades Escolares Municipals;

VIII.- Quanto il funcao de aperfeicoamento e atualizacao
pedagogica do sistema de supervisao de ensino do
municipio;

a) participar dasatividades relativas ao aperfeicoamento
e atualizacao de pessoal, adequando e implementando
os programas e projetos de atualizacao e
aperfeicoamento de pessoal propostos pela Secretaria
Municipal de Ecucacso e os orgaos oficiais,

IX.- Elaborare cumprir0 respectivo Plano de Trabalho e demai.s
instrumentos de Supervisilo de Ensino;

X.- Participar das horas de trabalho pedagogico coletivo,
destinadas ao aperfeicoamento profissional, formacao
continuada, bern como nos periodos reservados para
estudos, planejamento e pesquisas relacionadas ao seu
campo de etuacao; e, auxiliar nas atividades planejadas,
referentes as horas de trabalho pedagogico individual, a
distancia e livre dosdocentes, em:fun~o do Projeto Politico
- Pcdagogico, das Unidades Escolares Municipais, onde
atua.



""""'"do-- Secretaria de Educacao
Av. Marciano X. Oliveira, 208, Centro - Cabreuva/Sl'. - CEP 13.315-000

Tel. 11-4528 0500- e-mail: sec.educacao@cabreuvam·gov.br

ANEXOXIII

A que se refere a alinea «a" do inciso I, do artigo 4° desta Lei Complementar.

ESCALA DE SALARIOS MENSAIS, destinada as Classes de Suporte Pedagogico, de
Supervisores de Ensino.

Observafoes: Valor por bora de trabalbo - R$ 22,95 r
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REGIME JURiDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTES

COD CARGO FORMA QTDE LOT REF JORNADA CARGA SALARIO PRE·REQUISITOS
PROVIMENTO TRABALHO HoRARIA R$

074 Soci61ogo Concurso 30 h/sem de ~ Superior em Cienclas Soclais: ou
Publico 01 U Integral Seg a Sex Anexo III Socioloqia: ou Sociologia e Politics.

- Reqlstro no Ministeriodo Trabalho.

ATRIBUICOES

Exerce atividades de supervlsso, ccordenacao, oropramacao au execucao eapeclahzada em grau de maior complexidade, referentes a estudos, pesquisas, projetos, analise
e controle estatlstico des fenOmenos coletivos dos eetores econOmica, social, financeiro, agricola, industrial e ctennnco; assim como trabalhos e lmplantacao de programas
relatives aos fenOmenossoclais.

Elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, programar, implantar, controlar, dirigir, executar, analisar ou avaliar estudos, trabalhos, pesqufsas, pianos, programas e
projetos atinentea a realidade social, participar da elaboraoao, supervlsao, orlentacao, coordenacao, planejamento, propramacao, implantagao, direcao, controls. execucao,
analise ou evanacao de qualquer estudo, trabalhc, pesqclsa, plano, programa ou projeto global, regional ou setorial, atinente a realidade social.

Executa outras taretas determinadas pela hierarquia imediata.

I:iIERARQUIA SUPERIOR: lmediata: Prefelto - Mediata: Prefeito
GRUPO OCUPACIONAL: Universltaric
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA - REGIME JURiDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTE

COD CARGO FORMA QTDE LOT REF JORNADA CARGA SALARIO PRE.REQIDSITOS
PROVIMENT TRABALII HORARIA R$

0 0
094 Zelador Concurso 40 h semde - Ensino Fundamental Basicc I

Publico 15 F Integral Seg aSex I AnexonI
revezamento

ATRIBUn;OES:

Exercede zeladoria em edifIciode apartamentos,comerciaise outros, promovendo a Iimpezae couservacaodo mesmo e vigiando 0 cumprimento do regulamento interno,
para assegurar 0 asseio, ordem e seguranca do predio e 0 bem-estarde seus ocupantes:

Inspeciona corredores, patios, arease instalaczes do predio, verificando as necessidades de limpeza, reparos, condicoes de funcionamento dos elevadores, parte eletrica,
hidraulica e outros aparelhos, para providenciar os services necessaries, cuida da higiene das dependencies e instalacoes, efetuando au supervisionando as trabalhos de
Iimpeza, remocao ou tnclnerecao dos residuos, para manter 0 ediffcio nas condlcoea de asseio requeridas; executaou providencia services de manurencac geral, trocando
ldmpadas e fusiveis, efetuando pequenos reparos e requisitando pessoas habilitadas para os reparos de fomos, bombas, caixas-d'agua, extintores e elevadores, para
asseguraras condicces de funcionamento e seguranca das instalacoes; zela pelc cumprimentodo regulamento interno do ediffcio, evitando ruidos em horas imprcpriase
o usa indevidodas instalaecese levandoa administracaoos problemassurgidos,parapossibilitar a manutencaodaordem e promovera bem-estar dosinquilinos; encarrega-
se da aquisicao, recepcao, conferencia, contrcle e distribuicao do material de consumo e de limpeza, tomando como base os services a serem executados, para evitar a
descontinuidadedo processo de higienizacao e de manutencao do ediffcio e de instalacoes.
Exerce a limpeza de toda a area extema da edificacao (grama, limpeza do jardim, limpeza de canaletas, entre outros).

Pode desempenharalgumas das tarefas proprias do porteiro de ediffcio.

Executa tarefas correlatasa sua fUDy80.

CAMPO DE ATUA<;AO: Services Gerais
HIERARQUIA SUPERIOR: Imediata: Chefe de Service - Mediata: SecretarioMunicipal
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional
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