ESTADODE GOIAS

Prefeitura Municipal de SãoSimão
- Gabinetedo Prefeiúo-

LEI N.o556,DE 27 DE FEVEREIRODE 2.015.
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"Dispõe sobre o Pluno de cargos e vencimentos, com
irtstituiçiio de correirs Funcional, dos serviclores
Efetivos rlo Poder LegislaÍivo clo Município de são
Simcio, nu forma que especifica e ctd outrus
pt,ovidêncius",

A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, ESTADo DE GoIÁS, i\os
TERMOSDA LEI ORGÂNICA DO MUÌVCÍPIO APRoVoU E EU, PRtrFtrITo.
SANCIOI\OA SEGUINTELEI:
Art. 1o - O Plano de Cargos e Vencimentos,com instituição de carreira
funcional dos Servidoresda cãmara Municipal de São Simão, tem como objetivo a
eficiênçiae a evoluçãoda gestãoadministr.ativa
clo poder Legislativoe avalortzaçãoe
capacttação
do ServidorPublico corresponclente
a:
I. A adoçãodas basesiniciais parao ingressoe evoluçãona carreiraprofissional
junto ao LegislativoMunicipal;
I[. A adoção de normas pertinenteao fluxo de valorizaçãoque peÌ"rnitaa çada
Servidorqualidadede desernpenho;
IIL Formaçãoe capacitaçáopermanentedo ServidorEfetivo;
IV. A isonomiados vencimentosentreos cargose Íunçõesiguaisoll assemelhaclos,
compatívelcom a complexidadee responsabilidade
da função.

rÍruro I
DAS DtrFINIÇÕESFUÌ\DAMENTAIS
Art' 2o- Considera-se
parcosfinsclesta
Lei asseguintes
definições:
L
Servidor Público Efetivo o titr"rlarde cargo púrblicoefetivo, com
RegimeJurídico Estatutário,e integrantedo Poder l-egislativodo Município de São
Simão,estanclo
sujeitoao ReginreGeralclePrevidência
Social.
II.
de
Pessoal
e
o
conjunto
Quadro
de cargosefetivos,integrantesdo
PoderLegislativoMunicipal.
III.
Cargo Púbtico Efetivo
é o posto de trabalho instituíclo de forma
permanente, çaracï.ertzadopor deveres e responsabilidades,
criados por Lei, colrÌ
denominação
propria,e remuneraclo
peloscofrespublicos.
IV.
Carreira
o coniunto cle referências do cargo publico efetivo,
hierarquizadas,
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organizadassegundo o grau de compt.

Hoúzorrtal.
V - Referência
indicada por letras do alfabeto, que representamo valor do
vencimento,de acordo com as normasde merecimento.
VI - ProgressãoFuncional - é a passagemdo servidorde uma referênc paraoutra
ia
imediatamentesuperior,dentro de um mesmonível, atiavésda progressão
Horizontal.
anexos:

Art' 3o - Integram o Plano de Cargos e Vencimentos com Carreira
Funcional. os

r - correlação dos cargos - transformaçãodos cargos existentesom
cargos
propostos,levandoem conta-asiíreasde atuagãoe a especifióidade
da funiao .r;rrià;.
II - Quadro de-Cargos= é o conjuntode cargosde provimentoefetivo,integrantes
do PoderLegislativo Municipai, contendoo quantitativode cãdacargo.
III - Especificaçãodos Cargos- constaadoo grupoocupâcional,
o título do Cargo,
a descrição
do Cargo,referências
e pré-reqúsitos.
IV - Taberas de vencimentos - contendosumárioe as respectivastabelas
de
vencimentos.
$ 1" - Além do vencimentoo Servidorenquadrado
no PlanodefinidonestaLei, tem
assegurado
todosos direitose vantagens
já adquiridoslegalmente.
deordempessoai,
$ 2' - Ficaassegurada,
aosservidoreido PoderLegislativoúunicipal, a revisãogeraÌ
anual,nostermosdo incisoX.do
3]
,ro, t..-or'dá g t. ao artigo
?.rtigo- da constituiçãoFede-ral,
público
52 do Estatutodos Servidores
do Municípiode dao Simão. "

rÍrur,orr
DA cARREIRADo SERVIDoRpúnr,rco EF,ETrvo

capÍrur,or
Do Provimento
Art. 4o - o ingressona carreirapor concursopúblico de provas e ou provas
e
Títulosdá-seno Nível e na Re_ferência
inicial do cargo,atendidosos pré-requisitos
constantes
no
AnexoIII destaLei, conformedispusero Edital.
l"
qÌ. sejaatÍoizada a aberturado concursopúblico,a chefiada unidade
, . s
:.Pgu
rnteressa'da
deve soìicitaradmissãode pessoal,medianteindicaçãoão cargo/especialidade
a ser
preenchido,
ejustificara necessidade.
$ 2" - observadaa existênciade vaga e havendoaprovaçãopara o processode
admissão,deveráser constitúda uma comissão,de nã mínimo o: ê9 membrãs pwa
a realização
1t
do concursopúblico,compostade servidores
do Legislativo,soba coorâenação
da iáreadeRecursos
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nesse
tipo de certame,com o acompanhamèntoda comissãoreferida

no $ 2" desteartigo.

cepÍrur-,olr
Da Movimentaçãoda Carreira
atribuições doï[::
Horizontal.

- A movimentaçãodo Servidor na
caffeka e çondicionadaao exercíciodas
e ao cumprimento do Estágio probatório, e ocorre mediante a Progressão

s 1" - o conserho de Acompanhamento
do plano é compostopor 03 (hês)
representantes,
sendo 01 (um) representantedo Poder Legislativo e 02 (doi$ representantes
dos
servidoresefetivos do PoderLegislativo do Mr.micípio,deveelaborar
Regulamento,a ser aprovado
por meio de ato da MesaDiretora no prazo de até 6õ (sessenta)
dias contãdosda daia de publicação
destaLei, queirá definir os critériosparaa concessão
àa progressão
Horizontar.
$ 2' ' os critérios para avariação,contidosno Regulamento,são elaboradose
executados
peloConselhodeAcompanharnento
do plano,observando:
I - Definiçãometodológica
dosindicadores
de avaliação;
II - Definiçãodemetasdosserviçose daseqúpes;
ür - Adoção de modelos e instrumentosque atendama natarczadas
,
aúvidades,
assegurados
os seguintes
princípios:
a)
legitimidadee hansparência
do processode avaliação;
b)
periodicidade;
c)
conhibuiçãodo servidorparaa consecução
dosobjetivosdo órgãoou serviço;
d)
adequação
aos
conteúdos
ocupacionais
e as conãiçõesreaisãe Íabalho, de
.
r^_^
__--casohaJa
rorÍnaque
condiçõespreciáriasou adversasde trabalho,nãoprejudiquema avaliação;
e)
conhecimentodo servidor sobre todas * .tupã. dá avariaçaoe do seu
resultadofinall
f1
direito de manifestaçãoàsinstânciasrecursars.
SeçãoI
Da ProgressãoHorizontal
Horizontalé a passagemdo servidorde uma referênciapara
4rt. 6" Progressão
outrasuperior,dentrodo nível queocupa,observando
assãguintes
condições:
I - houver completado 03 (três) anos na referência Base ou 02 (dois)
anos de
PraçaCívica,01,Centro,SãoSimão- GO,CEp 75^g90400
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exercício nas demais referências,período em que não são admitidas
mais de 04 (quatro) faltas
injustificadas;
U - não houver sofrido no período pena disciplinar, prevista no Estatuto
dos
servidoresPúblicosdo Município de são simão;

III - ter cumpridoo Estrigioprobatório;
fV- ter sidoanroyl{o nas02 (duas)últimasAvaliaçõesdeDesempeúo;
V - atendero exigidono anexoIII destaLei.

$ l" ' O tempoem queo servidorseenconharafastadodo exercíciodo Cargo,nãose
c:m.putapara períodode quetratao incisoI desteartigo,excetonos casosconsiderados
9
comode
efetivoexercício,nos termosque dispõeo Estatutodos'Sewidorespúblicos
do Municípìode São
òlmao.
s 2o - A contagemdo tempo pÍlra novo período é sempreiniciada no dia seguinte
àquelequehouvercompletadoo períodoaÍÌteiior.
$ 3" - Não intenompe-a,contagemdo períodoaquisitivoo exercíciode cargoem
comissão,
ou ftmçãode confiançano poderLegislativodo Municípiode são simão.
$ 4' - O PoderT'egislativoMunicipal,concedea Progressão
Horizontala cada02
(dois)anos,no mêsde agosto,_observadas
as condiições
estabelecidas
iros incisosI a V desteartigo,
noslimitesdeterminados
pelaLei de Responsabilidade
Fiscal.
5'
Para
todos
os
efeitos,
$
é considerado
promovidoo servidorquefalecersemque
teúa sido decretada,no prazo lega),a progressãoHorizontal quelhe cabia.

municipal;

Art. 7' - Não concorrea progressão
Horizontalo servidor:
I - estiverem disponibilidade;
II - estiver afastadopara o exercíciode mandatoeletivo Federal.EstaduaÌou

III - estiver em licença paxaÍ:ataÍ de interesseparticular, ou afastadoa qualquer
tíhrlosemônusparaos cofrespúblicos;
IV - estiver à disposiçãoda adminishaçãodireta ou indireta Federal,Estadual,
Dìstrital ou Muricipal, salvo em virtude de convên]osfirmados para fins assistenciais
ou
educacionais,
ou o servidorqueestivera disposiçãode outro órgãoexeicendofimçãodo seucaÍgo
efetivo.

CAPÍTULO III
Da Remuneração
SeçãoI
Do Vencimento
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servidor é compostapelo vencimentodo *rgo,
gratincaç
ões. #,t;,ffu t,.iïf;ïff :ii:, : "

p"tut

S 1" - Considera-sevencimentobásicoda Carreira,o fixad o paraa Referênciainicial,
no Nível estabelecidopara o cargo atravésdo sumário,especificado
no Anexo IV.
$ 2" - Tabelasde Vencimentos.

servidor;

a)

sumário- classificação
doscargospor Tabelae Nível;

b)

O valor constantena tabelarefere-seao vencimentomensal básico do

doarfab.,o,q.,'J',di.l'T;':ilffiff#:Í;)ïtrd:J,:ïïïxï;Jã:f
anos'depoisde cumprido o estágioprobatóriona referênciaBaseque
é Oeo: (três) anos. o índice
entreas referênciasBase e A, e referênciasA e B é de3% (trêspôr
cento),e aparttrdareferênçia
B, é de 2% (dois por cento),respeitadosos limites da Lei de Respãnsabilidade
Fiscal.

SeçãoII
DasVantagens
Art, 9" - Além do vencimento,
os servidores
efetivospodemreceber:
I - as Indenizações,GratiÍicaçõese Adicionais estabelecidos
no Estatuto dos
Servidores
Públicosdo Municípiode SãoSimãó;
. II O pagamentopor horasministradasem treinamentointemo no PoderLegislativo
do município,cujo conteúdonãoteúa sidoadquiridoem cursosoferecidospor
estepoder.
rII - o cargo de chefiade grupoocupacional
perceberágratificaçãono importede
30%(trintapor cento)
IV - Sãoatribuiçõesde Chefedosgruposocupacionais:
a) exerceras fi.rnções
especificadas
,ro ut
Jo da presentelei, chefiandoos demais
"*o
membrosdo grupo a fim de mantermelhor comunicação
entre o grupo chefiadoe a presidênciada
Câmara,bemcomofiscalizaros serviçosprestados
pelo grupochefiado.
v - A nomeaçãodos chefesde grupo caberâao presidenteda câmaraMunicipal.
Parágrafo único ' As indenizações
não se incorporamao vencimentoou plovento
paraqualquerefeito.
CAPITULO IV
Da jornadade Trabalho
Art. 10 - A jornadasemanal
detrabalhoé estabelecida
de acordo
PraçaCívica,01,Centro,SãoSimão- GO,CEp 75J90400
(64)3553-9500
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funcional do Poder Legislativo Municipal, e rege-se pelas
leis vigentes, observada a
compatibilidadede horário,podendoa cargahorâriaser de no
máximo 44 (quarentae quatro) horas
semanais.

rÍruro rrr
Do Enquadrarnento
Art. 11 - Enquaúamento é a passagem,através de ato próprio, do
servidor das
condiçõesem que se encontraregalmenÌe,
putu ur ãu presenteLei, nosìermos e condiçõesneia
exigidas'qle
r intrgru-r. uo quaúo de servidoresprftri"o, eÍètivos,
_s:regepor suÍrsdisposições
neÌaestabelecido,
bemassimseusanexos,paratodosos efeitosde direito.
Art' 12 - o enquaúamentodos servidoresintegrantesdo quaúo
de cargos de
provimentoefetivoaaterior,devemobrigatoriamente
observarderitreoutrosos seguintes
requisìtos:
I - Cargoscorrelatos;
II - inedutibilidadedevencimento;
III - tempodeexercíciono caÍgoou em cargocorrelato;
IV - garantiadosdireitosadqúridos.
Art. 13 - Ao servidor é asseguradoo direito de peticionar o seu enquadramento
ao
Chefedo PoderLegislativo,na hipótesede suanão realizaçãol'exoficio",
observados
os ditames
dosartigos11 e 12,da presenteLei.

rÍruro rv
DAS DISPOSIÇOES TRAÌ\SITORIAS
Art' 14 ' O servidor remanesaentedo quadro anterior, que não se enquadrar
em
nenhumadas condiçõesexigidaspara o ingressono Plano estabeleçidopor
estaLei,
--2permanece
nas
r -^'
condiçõesem que se encontra,atéque sejaresolvidaa situaçãopendente.
IÍTULO V
DAS DISPOSIÇOES GERAIS E FIÌ\AIS
15 - Os cargospúblicos efetivosdo Poder Legislativodo Município de São
.Art.
crj_-_ry_
Stmãosãoos instituídosnestaLei, com seusquantitativose vencimentos.

rem
enr
aç
ão
doprano
d.c"1gï;
:ï,ÏJffi ffi:H'ffilJï ;ïil #,ï,i:"Hï:i 3,ï;ï5daimp
Parágrafo único - Não é consideradodesvio de função a investidura
de servidorem
'
qualquerfunçãode direção,çhefia e assessoramento.
,^.
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Ayt. 17 - o servidorocupantedo cargode TécnicoLegislativo,quando
desempeúar
funçãode telefonist4recebeAdicional^deInsalubridade,
conformeo estabelecido
nos artigos79 e
80doEstatutodosServidoresPúblicosdoMunicípioo"Éa"ii-ãã.
Art. 18 - Ao servidorocupantgdo cargo efetivo, aplica-se,arém
das disposições
na presenteLei, as do Estatutoàos ServidorãsPúblicos aì vunícipio
a. sao si-ao, .
""Íi9ï
subsidiariamente
as nonnasmandamentaisdas Constituiçõesda República,do Estadode
Goiás,da
Lei, orgânicado Município e das.demaisreis ügentes,específicas
e atinentesà matéri4 no que
couber,no interesse
superiore predominante
do pò-derLágisiativoMunicipal.
Art' 19 - As funçõesde conÍança são exercidasexclusivamente
por servidores
ocupantesde cargoefetivo.
{rt.20 ' conforme a exigênciaconstitucionalfica assegurado
que 5% (cincopor
cento)dasvagasde cadacargopúblicoofefiadoem EditalparaConcursõ provas
de
e ou de provas
e Títulos' são reservadas
a portadoresde Deficiência,atendidosos pré-requisitosdo cargoe as
condições
necessárias
parao desempeúodasfunções.
Art. 2r - competeao presidenteda câmaradecidir em processos
de
-p..viamente
admissão,de
lr.oeres.são,de mudança de nível, de transferênciae de substitúgaó, ouriaur
a
Diretoriae asChefiasdasunidadesinteressadas.
Art, 22 - As despesas.
decorrentes
da presenteLei, acorremà conta da dotação
propria do vigente oÍçamento,segrmdoo Plano de Ciassificação
Funcional programátic4 poder
Legislativo- PessoalCivil e encargos.
Art' 23 - Os cargosefetivos em aberto serãopreenchidostraasitoriamente
em
atendimento,
ao princípioda continúdadedo serviçopúblico,atéì competente
preenchimento
por

qr",nãopoderá
exceder
o p.-ó dè 180(centoe oitËnta)
diás,ironogaver
por
::i:ïiilll!:,
lguÍ penodoem casode necessidade,
desdequedevidamente
f.rndamentado.

Art' 24 ' EstaLei entraem vigor retroagindoseusefeitosao primeirodia
do mêsde
do ano de 2015,revogandoas dispósições
eÃ
contrrário,
prodruinào
seus
efeitos
legaise
*:,t,I,]||
tunorcos.
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ANEXO I

coRREraçÃoDoscARGos
Cargo Anterior

CargoProposto

Agente de Administração Geral

Agente de Apoio Básico

CategoriaFuncional:

Categoria Funcional:

Zeladoria e Copa

Zelador.iae Copa

fécnico Legislativo

Técnico Legislativo

Categoria Funcional:

CategoriaFuncional:

- Administração Funcional e
Funcional
e
RecursosHumanos
Recurso, t"-*Hinistração
- AssessoriaTécnico-Legislativa
- AssessoriaTécnico-Legislativa
- AssistênciaContábil
- AssistênçiaContábil
- Patrimônio
- Patrimônio
- Protocolo, Arquivo e Pesquisa
- Protocolo, Arquivo e Pesquisa
Legislativa
Legislativa
- Recepcionista
- Recepcionista
- Secretária
- Secretária
- Suporte de Info rmâtiça
- Suportede Informática
/--'

-+ü),
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ANEXO II
QUADRO DE CARGOSDE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPOOCUPACIONAL:
APOIOBASICO
Denominaçãodo Careo
Agente de Apoio Básico
Motorista

02

Vigia

04

Total - 03

t6

OCUPACIONAL: APOIO
FNANCEIROGRUPO
Denominaçãodo Cargo

de

Avaliação e

controletrrt.*ttsistente

,

TECNICO, ADMINISTRATIVO
Quantitativo
01

TécnicoLegislativo

09

Total - 02

10

GRUPOOCUPACIONAL:ASSESSORIA
Denominaçãodo Cargo

Quantitativo

AssessorJurídico

02

Total - 01

02

TOTAL GERAL _ 06

28
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AI{EXO NI

I

ESPECIFICAÇÃo
nos CARGoS
GRUPOOCUPACIONAL:APOTONÁSICO
rÍruro

Do cARGo: AGENTEDE Apolo nÁslco

Descriçãodo Cargo
Função: Zeladoriae Copa
Atribuições:

a
a
a
o

Executar a limpeza das dependênçiasda Câmara Municipal de São Simão, inclusive dos
gabinetes,das secretariase do plenário.
Preparare servir cafese lanchesaos vereadorese servidores.
Servir cafee âguaaos visitantesquandosolicitado.
Manter a çantinahigiênicae em boascondiçõesde uso.
Assessorare assistir o(a) Presidente,demais Vereadores(as)e aos demais servidores.
inclusive nas reuniõesda Cãmara.
Executar outras atividades correlatas, atendendo ao Presidente, demais Vereadores e
servidores.

REFERÍiNCIA

PRE-RtrQUISITOS
o

BASE

o
o

EnsinoFundamental.
Noçõesbásicasda função;
Aprovaçãoem concursopúblico paraingressono cargo.
Ensino Fundamental.
, .
03 (três) anos, no mlnlmo,
como Agente de Apoio Básico na

RBFERÊNCIA A

REFERÊNCIAB

referência
Base.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horasde cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafunção.
Ensino Fundamental.
02 (dois) anos, no mínimo, aomo Agente de Apoio Básico na
referênciaA.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimoreln para o desempenho
de suafunção.

H
*-*{É)
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RnEEnÊNCrA
c

REF'ERENCIAD

REFERÊNCIA E

REFERÊNCIA F

REFERÊXCN C

REFERÊNCIA H

REFERENCIA I

e,i

Ensino Fundamental.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referênciaB.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua funcão.

EnsinoMédio.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referência
C.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referênciaD.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua fun
EnsinoMédio.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referênciaE.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desõmpenho
de sua função.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referênciaF.
Ter participado eom aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafuncão.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referênciaG..
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua fun

EnsinoMédio.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básiço na
referênciaH.
Ter participadocom aproveitamento,
de pelo mçnos 40 (quarenta)
horasde cursosde treinamentoque o aprimoram para o desempenho
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EnsinoMédio.
REFERÊNCIA J

REFERÊNCU T

REF'EREXCUr

REFERÊNCIN VI

02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referênciaI.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)de
cursos de treinamento que o aprimorem para o desempenhode sua
EnsinoMédio.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referênciaJ.
Ter participado com aproveitamento,de pefo menos40 (quarenta)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorenÌparao desempenho
de sua função.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referênciaK.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua fun
Ensino Médio.
02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Rásico na
referônciaL.
ì
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimoreln para o desempenho

de suafun
EnsinoMédio.
REF'ERENCIAN

02 (dois) anos, no mínimo, como Agente de Apoio Básico na
referênciaM.
Ter participado com aproveitamento,de pelo rnenos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorein para o desempenho
de suafunção.

GRUPOOCUPACIONAL:APOTONÁSICO

rÍrur,o Do cARGo:MoToRISTA
Descriçãodo Cargo
Atribuições:
Dirigir, çomdocumentação
legal,veículooficialdo PoderLegislativodo Município.
Manter o veículo em perfeitascondições, zelandopela lirnpezae Çonservação
do veículo sob
seuscuidados
,-\
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Respeitaras leis de trânsito e cumprir com a regulamentaçãodo setor O. ttuotport*

Respeitaras ordensde serviçosrecebidas.
Executaroutrastarefasque contribuamdireta ou indiretamente,parao bom desempenhodas
atividadespertinentesao cargo.

REFERENCIA

BASE

REFERÊNCIA A

REFERÊNCIA B

REFERÊNCIA C

REFERENCIA D

REFERÊNCIA E

rRE-REarrsrTos

. Ensino Médio.
o Conhecimentoda ârea.
. Dois anosde efetivaexperiênciana função.
o carteira de habilitaçãocategoriaprofissional D ou E.
o Aprovaçãoem concursoPúblico paraingressono cargo.
EnsinoMédio.
03 (três)anos,no mínimo, como MotoristanareferênciaBase.
Ter participado çom aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafunção.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Motorista nareferônciaA.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem parao desempenho
de sua funcão.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como MotoristafiareferênçiaB.
Ter participado aom aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de çursos de treinamentoque o aprimorem pan o desempenho
de suafuncão.
EnsinoMédio.
02 (dois)anos,no mínimo,como Motoristanareferênciac.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafunção.
Ensino Médio.
02 (dois) anos,no mínimo, como MotoristafiareferênciaD.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua função.
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NPTBNNNCIA F

RBF'ERÊNCIAG

REFERÊNCIArr

REFERÊNCIA I

REFERÊNCIA J

REFERÊNCIA K

REFERENCIA L

REF'ERÊNCIAM

EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Motorista na referênciaE.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua função.
EnsinoMedio.
02 (dois) anos,no mínimo, como MotoristanareferênciaF.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua funcão.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Motorista na referênciaG.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafuncão.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Motorista na referênçiaH.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafunção.
Ensino Médio.
02 (dois) anos,no mínimo, como MotoristanareferênciaI.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua função.
Ensino Médio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Motorista na referênçiaJ.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua funcão.
o EnsinoMédio.
o 02 (dois) anos,no mínimo, como Motorista na referênciaK.
o Ter participado çom aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de çursos de treinamentoque o aprimorem parc o desempenho
sua função.
_d.
o EnsinoMédio.
o 02 (dois)anos,no mínimo,como MotoristanareferênciaL.
o Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua função.
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EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Motorista nareferênciaM.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 60 (sessenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua fun

GRUPOOCUPACIONAL:APOIO BÁSICO

rÍruIo Do CARGo:VIGIA
Descriçãodo Cargo
Atribuições:

a
o
a
o
o

Exercervigilância diurna e noturna,observandoe fiscalizandoa entradae saídade pessoase
viaturas,das dependênciasda CâmaraMunicipal de São Simão.
Fazerronda de inspeçãode acordo com o intervalo fixado.
Abrir e fechar portas,portões,janelas e ligar e desligarequipamentose máquinas.
Verificar perigos de incêndio, inundaçõese a\ertarsobreinstalaçõesprecárias.
Fazercomunicaçãosobrequalquer ameaçaaopatrimônio municipal,
Executaroutrastarefascorrelatas.

RETERÍiNCIA

PRE.REQUISITOS
a

BASE

o
o

REFERENCIA A

o
o
o

REFERÊNCT,Ig

o
o
.

REFERÊNCIA C

.
.
o

EnsinoMédio.
Noçõesbásicasda função.
Aprovaçãoem ConcursoPúblicoparamgressono cargo.
EnsinoMédio.
03 (três)anos,no mínimo, como vigia na referênciaBase.
Ter participado aom aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafunção.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaA.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua função.
Ensino Médio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaB.
Ter participado Çom aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimoïem para o desempenho
de sua função.
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REFERÊNcrn
n

RETERÊNCIA E

REFERÊNCTAT

REF'ERÊXCII C

EnsinoMédio.
02 (dois)anos,no mínimo,comovigia na referência
c.
Ter participadoeom aproveitamento,
de pelo menos40 (quarenta)
horasde cursosde treinamentoqueo aprimoremparao desempenho
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaD.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua funcão.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaE.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem parao desempenho
de suafuncão.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaF.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho

REF'ERÊXCIA
rr

EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaG.
Ter participado çom aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de trçinamento que o aprimorem para o desempenho

REF'ERÊNCIAI

EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaH.
Ter participado Çom aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho

RETERÊNCIA J

REFERÊNCIA K

EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaI.
Ter participado com aproveitamento,de pelo rnenos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua fun
Ensino Médio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaJ.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorçm para o desempenho
de sua fun
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,
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaK.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem pata o desempenho

REFERÊNcnr

REFERÊNCIA M

o
o
o

EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaL.
Ter participado eom aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho

REFERÊNCTAN

o
o
o

EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como Vigia na referênciaM.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 40 (quarenta)
horas de cursos de treinamentoque o aprimorem para o desempenho

GRUPO OCUPACIONAL: APOIO TÉCNICO" ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

rÍrur,o

E

DO CARGO: ASSISTENTE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

INTERNO
Descriçãodo Cargo
Atribuições:

o
a
o
o
o
o

Exercer atribuiçõesde apoio ao Diretor de Avaliação e Controlç Interno, no exercício dos
controlescontábil, financeiro, orçamentarro,operacional,patrimonial, bem eomo, controle de
despesas
de pessoaldo PoderLegislativoquantoà legalidade,legitimidadee eçonomicidade.
Acompanhare alimentar dados paraa avahaçãodo cumprimento dasmetasprevistas.
SecretariaraDiretoria de Avaliação e Controle Interno nas reuniões realizadas.
Conferirpublicaçõesoficiais de atosdo Legislativo.
Classificardocumentose arquivá-los.
Manter atualizadoo arquivo das documentaçõescontroladaspela Diretoria.
Realizar todas as atribuições de apoio administrativo, exigidas para o bom desempenhoda
Diretoria.
Executaroutrasatividadescorrelatasas aqui descritasa critério do superior imediato.

REFtrRENCIA

P

REOUISITOS
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BASE

REFERÊNCIA A

REFERÊNCIA B

REFERENCIA C

REFERÊNCIA D

REFERENCIA E

REFERENCIA F

REFERÊNCIA G

. EnsinoMédio.
o Conhecimentoda ëxea.
o Conheçimentode Inform âtica.
. Aprovação em ConcursoPúblico paraingressono cargo.
o EnsinoMédio.
o 03 (três) anos, no mínimo, como Assistentede Avahaçãoe Controle
Interno na referênciaBase.
ì
. Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenhode sua
função.
o Ensino Superiorem âreacorrelata.
. Registrono órgãocompetente.
. 02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliação e Controle
Interno na referênciaA.
Ensino Superiorem ëreacorrelata
02 (dois) anos,no mínimo, como ControladorInternona referênciaB.
Ter participadoÇomaproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenhode sua
função.
Ensino Superiorem ëxeacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliaçáoe Controle
Interno na referênciaC.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parc o desempenhode sua
funcão.
Ensino Superiorem ëneacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliação e Controle
Interno na referênciaD.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorempara o desempenhode sua
função.
Ensino Superiorem âreacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliação e Controle
Internona referênciaE.
Ter participadoÇomaproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parc o desempenhode sua
funcão.
Ensino Superiorem âreacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliação e Controle
Interno na referênciaF.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde trçinamentoque o aprimorem para o desempeúo de sua

4ryção.
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o
o

REFERÊNCN H

o

.
o
REFERENCIA I

o

REFERENCIA J

o
o

REFERENCIA K

.

o
.

REFERÊXCM T
o
.
o
o

REFERÊNCIA M

REFERENCIA N

o

Ensino Superiorem éreacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliação e Controle
Interno na referênciaG.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempeúo de sua
funcão.
Ensino Superiorem âreacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliação e Controle
Interno na referênciaH.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenhode sua
funcão.
Ensino Superiorem ëreacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliaçãoe Controle
Interno na referênciaI.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenhode sua
funcão.
Ensino Superiorem ëreacorrelata
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avahaçáoe Controle
Interno na referênciaJ.
Ter participadoÇomaproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempeúo de sua
função.
Ensino Superiorem ëneacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avahaçáoe Controle
Interno na referênciaK.
Ter participadoÇomaproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenhode sua
função.
Ensino Superiorem âreacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliaçáoe Controle
Interno na referênciaL.
Ter participadoçom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenhode sua
função.
Ensino Superiorem éreacorrelata.
02 (dois) anos,no mínimo, como Assistentede Avaliação e Controle
Interno na referênçiaM.
Ter participadoaom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempeúo de sua
função.
_,\.

/
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GRUPO OCUPACIONAL: APOIO TÉCXICO, ADMINISTRATIVo
FINANCEIRO

E

TITULO DO CARGO: TECNICO LEGISLATIVO
Descriçãodo Cargo
Categoria Funcional: AdministraçãoFuncionale RecursosHumanos
Atribuições:

o
O
O

a
a

Manter atualizado cadastro de informações funcionais e outros dados relativos a servidores"
vereadorese funcionários tercefuizados.
Elaborar relatórios de frequência de servidores e funcionários tercetrtzadose proceder ao
controledos períodosde férias.
Elaborar a folha de pagamentodos vereadorese dos servidores,a ficha financeira e os relatórios
mensaise anuais,de acordocom a legislaçãovigente.
Elaborarportarias,declarações,certidões,processosde aposentadoriae outros atosreferentesà
administraçáode pessoal.
Prestarinformaçõesem requerimentosdos servidores,de acordo com os dados extraídosdas
fichas funcionais e a legislaçãopertinente.
Planejare coordenaros sistemasde seleçãode pessoal.
Executarprogramasdç treinamento.
Elaborar propostas de alterações na estrutura organizacional e no plano de carreira dos
servidores.
Redigir atos da Mesa Executiva e projetos de resolução,com a devida justificativa, versando
sobreassuntosde administraçãode pessoal.
Propor treinamentos,cursos,palestrase encontros,visando o aperfeiçoamentodo servidor.
Executaroutrasatividadescorrelatasàs aqui descritas, a critério do superiorimediato.
Categoria Funcional: Assessoria
Técnico-Lesislativa
Atribuições:

a
a

o
o

o
o

Elaborarprojetosde lei, de emendaà Lei Orgânica,de resoluçãoe de decreto-legislativo.
Assessorara Mesa Diretora e as comissõespermanentese temporáriasem matériasque exijam
apreciaçãotécnica,elaborandoos respeçtivospareceres.
Procedera estudosde alteraçáoda legislaçãomunicipal, quandonecessário.
Assessorara Mesa Diretora, oS vereadorese as comissões'permanentes
e temporáriasem
questõesregimentais.
Elaboraro texto consolidadoda legislaçãomunicipal,quandodeterminadopela MesaDiretora.
Receber,conferir e registrar todas as matériasa serem apreciadaspelo Plçnário, acompanhare
PraçaCivica,0l,Centro,SãoSimão- GO.CEP75.890-000
(64)3553-9500
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a
o
o

controlar os prazos de suatramitação.
Elaborar as pautas e executar os trabalhos de apoio à r'ealizaçáode sessõesordinárias,
extraordinárias,secretase especiais.
Acompanhar a discussãoe a votação das matérias, e dar encamiúamento a estas,conforme
despachodo Presidente.
Secretariaras comissõespermanentese temporérias,elaborar oficios, relatórios,controlar os
prazosdestas,e tomar outrasprovidênciasque se fizerem necessárias.
Conferir a publicaçãode atoslegislativosno órgãooficial de do Município.
Procederà consolidaçãoe à atualizaçãodasleis municipais.
Executaroutrasatividadescorrelatasàs acimadescritas
, a critério do superiorimediato.
Categoria Funcional: AssistênciaContábil
Atribuições:

o
o

Elaborar empenho das despesase ordens de pagamento, e controlar o saldo das dotações
orçamentárias.
Auxiliar o Contador na elaboraçãode balancetes,balanços, demonstrativose relatórios,
aplicandoas normascontábeise de acordocom a legislaçãoem vigor.
Efetuar pagamentos de notas fiscais, faturas, carnes e demais doçumentosfinanceirosda
Cãmara.
Preparardocumentose relatórios com vistas ao controle financeiro e orçamentárioda Cãmara.
Receber,registrar e controlar o numerârio transferido pela Prefeitura, mantendo-o em conta
corrente bancâria.
Executaroutrasatividadescorrelatasàs aqui descritas, a critério do superior imediato.
Categoria Funcional: Patrimônio
Atribuições:

o
o
a

o
o

Manter controle e registro atuahzado dos bens adquiridos e das transferências
interdepartamentais
dos bens da CâmaraMunicipal.
Providenciaro licenciamentoe emplacamentodos veículos da CãmaraMunicipal.
Providenciara çontrataçãoe a renovaçãodos segurosde vida e de bens da CãmaraMunicipal.
Manter o controle do estoque,mediante registro de entrada e saída de materiais, e efetuar o
levantamentode necessidade
de suareposição.
Efetuara aquisiçãode materiais,equipamentose serviçosquandoos valoresnão excederem os
limites para licitação, fazendo a cotação, elaborando mapasdemonstrativosde preços,
conferindoas notas fiscais e mantendocadastroatualrzadode forneçedores.
Preparar o processo para aquisição de materiais e equipamentos e contrataçãode obras e
serviços,procedendoà cotação de preços e elaborandoprocessosde licitação e çontratose
tomandooutrasprovidênciasnecessárias.
Elaborarprocessosde dispensae de inexigibilidadede licitação.
Encaminhar e controlar a publicaçáo dos extratos dos contratos fïrmados por
PraçaCívica,01,Centro,SãoSimão- GO,CEP75.890,000
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Municipal.
o Observaro cumprimento e acompanhara gestãodos contratoscelebrados
pela Cãmara
o Municipal, elaborandoaditivos e providençiandoa aplicaçãode penalidades,
quandofor o caso.
o Executaroutrasatividadescorrelatasàs aqui descritas a critério
do superiorimediato.
,
Categoria Funcional: Protocolo,Arquivo e PesquisaLegislativa
Atribuições:

o
o
o

a
o

o
o

Receber,conferir e protocolar expedientesinternos e externosque dêem entrada na Cãmara
Municipal, dando-lheso devido destino.
Protocolare expedira coffespondência
ofiçial da CãmaraMunicipal.
Classificardocumentos,arquivá-lose prepará-lospara a microfilmagem.
Controlar os arquivos coïrente, intermediário e permanente,determinando prazosde guarda e
destinodos documentos,com baseem avaliaçãodos valoreslegal e historico.
Atender a solicitação de documentos arquivados por parte dos públicos interno e externo,
controlandosua saídaou providenciandofotocópias.
Desenvolver e manter sistemas de catalogaçáo, classificação e indexação de acervo
bibliográficoe multimeios.
Procederà reuniãoe à indexaçãoda legislaçãoe de outrosatosnormativos.
Atualizat e manter o sistema de registro de material bibliográfïco e de documentosmediante
procedimentosque visem a facilitar o aÇesso
a informações.
Estruturar e executar a busca de dados e a pesquisaiocument aI atravesda análise direta às
fontes primárias (formais e informais), secundárias e/ou terçíârtasde informações
disponíveisindependentede suportefísiço.
,
Acompaúar os trabalhos de encadernaçáoe restauraçãode livros e demais documentosda
CMSS.
Acompanhar as atividades legislativas efetuando o registro e a catalogaçãodos assuntosde
interesseda CâmaraMunicipal, e arquivandomatériasveiculadasna impiensa.
Pesquisara história do LegislativoMunicipal, fazendolevantamentosnos orgãosde imprensae
em documentos.
Procederao registro de fatos históricos do Legislativo Municipal, bem como da atuaçãodos
seusvereadores.
Recebere prestarinformaçõessobrea historia da CàmaraMunicipalaosinterçssados.
Executaroutrasatividadescorrelatasàs aqui descritas, a critério do superior imediato.
Categoria Funcional: Recepcionista
Atribuições:

.
o
'

Atenderao público e prestarinformaçõesem geral.
Receber,anotat e transmitir informaçõese recadosinternos e externos para superiores,bem
como completaras ligaçõestelefôniçaspara os mesmos.
Registrare anotar dados pessoaise comerciaisdos visitantes para possibilitar o cont e dos
PraçaCivica,0l,Centro,SãoSimão- GO.CEp 75.890-000
(64)3553-9500
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atendimentosdiários.
Registrarvisitas e marcarhorários,atenderclientes,controlar fichários.
Atender chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos paru prestar
informaçõese anotarrecados.
Registrar telefonemasatendidos,anotando dados pessoaise comerciais parc possibilitar
o
controle dos atendimentosdiários.
Recepcionar,encaminhare prestarinformaçõesa terceirosno âmbito do órgão
Promovera execuçãodos serviços,de acordocom as solicitaçõesdos sr.rperiores.
Desempenharfunçãojunto aos gabinetesdo Presidenteda Cãmarae dos Vereadores,bem assim
outrasque lhe forem conferidas;realtzaratividadescorrelatase complementares.
Assessorare assistir o(a) Presidenteda Cãmara,demais Vereadores(as)e Servidores,nas
reuniões da Câmara Municipal, e também nos eventos realizadosou promovidos pelo poder
Legislativo.
Executaroutrasatividadescorrelatasàs aqui descritas, a crtteriodo superior imediato.
Categoria Funcional: Secretaria
Atribuições:

o
o

o
o

Elaborar ata resumida das sessões, na forma regimental, e transcreverpronunciamentos
quandosolicitado.
Elaborarata resumida,ou na íntegraquandosolicitado, das reuniõesdas comissõespermanentes
e temporáriase das audiênciaspúblicas.
Redigir e digitar oficios oriundosde requerimentose de pedidosde ilformações, e controlaro
prazode envio de respostasa estes.
Elaborarapautade requerimentose de pedidosde informaçõesa seremapreciadosnas sessões.
Registrar no
sistema informat rzado da
Cãmara os despachos dados aos
requerimentos,
pedidosde informações,votos de pesare justificativasde ãusência.
Atender aos públicos interno e externo que demandemao Gabinetç da Presidênciae à Diretoria
AdministraÍiva.
Elaborar e ou digitar oficios, comunicados,relatórios, portarias, quadros demonstrativose
outros.
Efetuar a triagem de documentosarquivá-los ou encaminhá-los as unidadescompetentes.
Executaroutrasatividadescorrelatasàs aqui descritas, a crrtériodo superior imediato,
Categoria Funcional: Suportede Inform âtica
Atribuições:

o
o

Executaratividadesreferentesao auxílio na operaçãode sistemase na instalaçãoe manutenção
dos equipamentos.
Realizaratendimentoimediato às chamadasdos diveïsos setores.
Auxiliar na manutençãodos padrõesde sonfiguraçãodos equipamentose softwaressegundo
normasestabelecidaspelo departamento.
,/-\
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Executar atividades referentes à operação de sistemas e à instalação e à manutençãode
equipamentosde inform ática.
Selecionate colocar em funcionamentoprogramasbásicose aplicativos,e orientar usuários
quanto à sua utilização.
Identificar problemas técnicos dos equipamentose de execuçãode programas,e providenciar
soluções.
Garantir os padrões de configur ação dos equipamentos e dos softwares, segundo normas
estabelecidas
pelo Departamentode Inform áfica.
Aplicar medidas de segurançaaos sistemas e aos documentos da rede, de acordo com
orientaçõesdo Analista.
Elaborarprogramas,decodificando-osna linguagemespecificada,e efetuara suamanutenção.
Executaroutrasatividadescorrelatasàs aqui descritas, a critériodo superiorimediato.

REFERÊNCIA

PRE.REQUISITOS
EnsinoMédio.
a
Conhecimentode Inform âtica.
o
Aprovaçãoem ConcursoPúblicoparumgressono çargo.
o EnsinoMédio.
. 03 (três) anos, no mínimo, como Técnico Legislativo na referôncia
Base.
o Ter participadoaom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenhode sua
função.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como TécnicoLegislativona referênciaA.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenhode sua
função.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como TécniçoLegislativona referênciaB.
Ter participadoÇomaproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenhodç sua
funcão.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como TécnicoLegislativona referênciaC.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenhode sua
função.
o

BASE

REFERÊNCIA A

REFERENCIA B

REFERÊNCIA C

REF'ERENCIAD

PraçaCívica,01,Centro,
SãoSimão- GO.CEP75.890-000
(64)3553-9500

ESTADODE GOIÁS

PrefeituraMunicipalde SãoSimão
- Gabinetedo Prefeito

REFERÊXCU T

REFERÊNCIA F

REFERÊNCIA G

REFERÊNCM TT

REFERÊNCIA I

REFERÊNCIA.T

REFERENCIA K

REFERENCIA L

REFERÊNCM VT

.
'
o

EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como TécnicoLegislativona referênciaD,
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenhode sua
função.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como TécnicoLegislativona referênciaE.
Ter participadoÇomaproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimoremparao desempenhode sua
função.
EnsinoMédio.
02 (dois) anos,no mínimo, como TécnicoLegislativona referênciaF.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenhode sua
funcão.
o Ensino Superior.
t 02 (dois) anos,no míniryo, como TécnicoLegislativona referênciaG.
o Ensino Superior
o 02 (dois) anos,no mínimo, como TécnicoLegislativona referênçiaH.
Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100
(cem) horas de cursos de treinamento que o aprimorem para o
desempenhode sua função.
Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como TécnicoLegislativona referênciaI.
Ter participadoaom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimoremparao desempenhode sua
função.
Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como TécnicoLegislativona referênciaJ.
Ter participadoÇomaproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorempara o desempenhode sua
função.
. Ensino Superior
. 02 (dois) anos,no mínimo, ÇomoTecniçoLegislativona referênciaK.
o Ter participadooom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desçmpenhode sua
função.
. Ensino Superior.
o 02 (dois) anos,no mínimo, como TécniçoLegislativona referênctaL.
. Ter participadocom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenhode sua
função.

PraçaCívica,01,Centro,SãoSimão- GO,CEP75.890-000
(64)3553-9500

*ts

ESTADODE GOIÁS

PrefeituraMunicipal de SãoSimão
- Gabinetedo Prefeito

o
O

REFEROXCM X

Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como Técnico Leeislativo na referência
M.
Ter participadoeom aproveitamento,de pelo menos 100 (cem) horas
de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenhode sua
funcão.

GRUPO OCUPACIONAL: ASSESSORIA

rÍrur,o Do cARGo:ASSESSoR
JURÍuco
Descriçãodo Cargo:
Exercer atividades de natureza jurídica, apresentandosoluções, elaborando pareceres,
contratos,convênios,prestandoassessoria
jurídica ao PoderLegislativoMunicipal.
AssessotaÍa Presidênciada CãmaraMunicipal quantoa análisedasproposições,sugestõese

requerimentos
a elaapresentados.

Analisare estudaros aspectos
jurídicosdas materiasem disçussão
em Plenirio,ou sob
examedasComissões.

Prestar apoio jurídico às várias unidades da Càmara Municipal, na sua organtzaçãoe
funcionamento,analisandoos atos e fatos administrativose seusregistros.
Desenvolverestudossobre a Lei de OrganizaçáoMunicipal, Regimento Interno da Cãmara,
Estrutura de Planos de Cargos e Cwreiras da CàmaraMunicipal, Códigos municipais e
outras norÍnas, mantendo arquivo jurisprudencial de interesse legislativo, articulando-se,
inclusive,com a âreajurídicado ExecutivoMunicipal.
Acompanhar,pesquisare estudara evoluçãolegisl aïiva do país, informando da existênciade
dispositivos legais que, direta ou indiretamente,afetem a comunidade e os trabalhos do
legislativo;
Executar outras tarefas relativas à ârea jurídica, solicitando, quando for o caso, a
colaboração das unidades organrzacionaisda Cãmara, bem como outras, atendendo às
necessidades
do PoderLegislativo,mediantedeterminaçãodo Presidente;
Executaroutras atividadesafins.
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RrrnniìNCIA

PRE-REQUISITOS
o
o

BASE

o
a

REFERÊNCIA A

REFERENCIA B

REFERENCIA C

REFERÊXCN O

REFERÊNCIA E

a
o

REFERBNCIA F

REFERÊNCIA G

a

Graduaçãoem Direito.
Registrono órgão competente.
Conhecimentode Inform áttca.
Aprovação em ConcursoPúblico para ingressono cargo.
Ensino Superior.
03 (três) anos, no mínimo, como AssessorJurídico na referência
Base.
Ter participado com aproveitamento, de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafuncão.
Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJurídicona referênciaA.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua funcão.
Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJuríclicona referênciaB.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafuncão.
Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJurídicona referênciaC.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua funcão.
Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJurídicona referênciaD.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horasde cursosde treinamentoque o aprimoremparao desempenho
de suafunção.
Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJurídicona referênciaE.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafuncão.
Ensino Superior,
02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJurídicona referônciaF.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem parao desempenho
de suafunção.
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Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJurídicona referênciaG.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horasde cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho

REFERÊNCIA I

Ensino Superior.
02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJuríclicona referênciaH.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimoreln para o desempenho
de suafunção.

REFERÊNCIA J

Ensino Superior,
02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJurídicona referônciaI.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho

RETERENCIA K

EnsinoSuperior.
02 (dois)anos,no mínimo,comoAssessor
Jurídicona referência
J.
Ter participadocom aproveitamento,
pelo
dç
menos 100 (cem)

horas de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua função.

REF'ERÊNCIAL

EnsinoSuperior
02 (dois)anos,no mínimo,comoAssessor
Jurídicona referência
K.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de çursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de suafuncão.

EnsinoSuperior.
REFERÊNCIA M

02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJurídicona referênctaL.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem para o desempenho
de sua fun

EnsinoSuperior.
REF'ERNNCTAN

02 (dois) anos,no mínimo, como AssessorJurídicona referênciaM.
Ter participado com aproveitamento,de pelo menos 100 (cem)
horas de cursosde treinamentoque o aprimorem paÍa o desempenho
de sua fun

ANEXO IV
TABELAS DE VENCIMENTOS
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súnnanro
GRUPOOCUPACIONAL:APOIOBASICO
TABELA I
N 01- AgentedeApoioBásico
N 02-Vigia
N 03- Motorista
GRUPO OCUPACIONAL: APOIO TÉCNICO. ADMINISTRATIVo E
FINANCEIRO

TABELA II
N 01 - TécnicoLegislativo
N 02-Assistente
deAvaliaçãoe ControleInterno
N 03- Motorista
GRUPOOCUPACIONAL
TABELA III
N 01 - Assessor
Jurídico
GABINETE DO PRBFEITO DE sÃO SIMÃO, ESTADO DE GOIÁS, aosvinte e sete
do mêsde fevereirodo anode doismil e quinzeQ7/02/2015).
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