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LEI COMPLEMENTAR Nº 204, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre autorização para a contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do art. 

37, inciso IX, da Constituição Federal, para a área da Educação e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 09/2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Esta Lei Complementar disciplina a autorização para a contratação de pessoal por tempo 

determinado, para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, na área da 
educação do Município de Itapetininga, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e 
em conformidade com o Anexo Único desta Lei.
Art. 2° As contratações a que se refere o artigo 1º serão realizadas sob a égide da Consolidação das 

Leis do Trabalho e somente poderão ocorrer para atender as seguintes situações:
I - carência de servidores concursados;
II - prejuízo ou perturbação na prestação de serviços públicos essenciais referentes à educação 

infantil e ensino fundamental;
III - quando caracterizada a urgência e a inadiabilidade de atendimento de situação que possa 

comprometer o acesso ou a permanência dos alunos no Sistema Municipal de Ensino.
Art. 3° O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei Complementar será fei-

to mediante processo seletivo simplificado de prova de títulos, sujeito a ampla divulgação atra-
vés de edital, e será realizado por meio de entrevista e verificação de documentos por equipe da 
Prefeitura, com supervisão de Comissão de Acompanhamento, que será nomeada por portaria do 
Chefe do Poder Executivo.
§ 1° As contratações não deverão exceder a 18 (dezoito) meses, sendo o contrato realizado por 6 

(seis) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite total do prazo contratual 
permitido.
§ 2° As contratações serão feitas, observando-se as seguintes condições:
I - funções constantes do Anexo Único;
II - cargas horárias constantes do Anexo Único;
III - salário e eventuais vantagens constantes do Anexo Único;
IV – requisito de escolaridade constante do Anexo único;
V - vedada a concessão de gratificação de função e a nomeação em cargo comissionado.
VI - proibido o aproveitamento dos contratados em qualquer outra área da Administração Pública. 
Art. 4° Para fins disciplinares, aplicam-se aos contratados nos termos desta Lei Complementar os 

deveres e obrigações previstos na Lei Complementar n° 26, de 27 de junho de 2008, que dispõe so-
bre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga.
Art. 5° O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar extinguir-se-á, sem direito a in-

denizações:
I - pelo término do prazo contratual;
II - por conveniência motivada da Administração Pública contratante;
III - por iniciativa do contratado; e
IV - pelo cometimento de infração contratual ou disciplinar por parte do contratado, apurada em 

procedimento administrativo regular, assegurada ampla defesa.
Parágrafo único.  A extinção do contrato nos casos dos incisos II e III deste artigo, será comunica-
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da com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 6° O Poder Executivo poderá, por meio de Decreto, aumentar o número de vagas constantes 

do Anexo Único desta Lei, conforme necessidade.
Art. 7° As despesas com a execução da presente Lei Complementar correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, que serão suplementadas se necessário.
Art. 8° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos trinta e um dia de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO ÚNICO
Qtd Denominação/função Carga horária Salário Requisito
50 Auxiliar de Educação 40 h/sem R$ 1.263,00 Ensino médio

LEI COMPLEMENTAR Nº 205, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
Acresce e cria cargos no quadro permanente de pessoal da Administração Pública Municipal, in-

cluindo atribuições ao Anexo V da Lei Municipal n° 4.497, de 31 de janeiro de 2001, que dispõe so-
bre o Plano de Cargos e Salários e a Evolução Funcional dos Funcionários Públicos Municipais de 
Itapetininga, e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 10/2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Ficam acrescidos no Anexo II do quadro de pessoal de provimento Efetivo parte permanen-

te do Poder Executivo, instituído pela Lei nº 4.497, de 31 de janeiro de 2001, com as alterações que 
lhes foram introduzidas posteriormente, os cargos a seguir relacionados:

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

5
Agente 

Comunitário de 
Saúde

38 Ensino Fundamental 
Completo

40 horas 
semanais

3
Agente de 

Combate às 
Endemias

2 Ensino Fundamental 
Completo

40 horas 
semanais

16

Cirurgião 
Dentista da 
Estratégia 

da Saúde da 
Família

2
Superior Completo em 
Odontologia e registro 
no respectivo conselho 

de classe

40 horas 
semanais

11
Cirurgião 
Dentista 

Endodontista
3

Superior Completo 
em Odontologia com 

especialização em 
Endodontia e registro 

no respectivo conselho 
de classe

20 horas 
semanais

11
Cirurgião 
Dentista 

Odontopediatra
3

Superior Completo 
em Odontologia com 

especialização em 
Odontopediatria e 

registro no respectivo 
conselho de classe

20 horas 
semanais
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11
Cirurgião 
Dentista 

Periodontista
2

Superior Completo 
em Odontologia com 

especialização em 
Periodontia e registro 

no respectivo conselho 
de classe

20 horas 
semanais

9 Comprador 5 Ensino Médio 
Completo

40 horas 
semanais

11 Educador 
Físico 9

Licenciatura Plena 
na área de Educação 
Física e registro no 
CREF (conselho 

Regional de Educação 
Física)

30 horas 
semanais

14
Enfermeiro 

da Estratégia 
Saúde da 
Família

6
Superior Completo em 
Enfermagem e registro 
no respectivo conselho 

de classe

40 horas 
semanais

11 Enfermeiro 
Padrão 3

Superior Completo em 
Enfermagem e registro 
no respectivo conselho 

de classe

30 horas 
semanais

11 Farmacêutico 4
Superior Completo em 
Farmácia e registro no 
respectivo conselho de 

classe

30 horas 
semanais

11 Fisioterapeuta 3
Superior Completo 
em Fisioterapeuta e 

registro no respectivo 
conselho de classe

30 horas 
semanais

11 Fonoaudiólogo 1
Superior completo 

em Fonoaudiologia e 
registro no respectivo 

conselho de classe

30 horas 
semanais

11 Nutricionista 5
Superior completo em 
Nutrição e registro no 
respectivo conselho de 

classe

30 horas 
semanais

11 Psicólogo 7
Superior completo em 

Psicologia e registro no 
respectivo conselho de 

classe

30 horas 
semanais

10

Técnico de 
Enfermagem 
da Estratégia 
da Saúde da 

Família

21
Curso técnico em 

enfermagem e registro 
no respectivo conselho 

de classe

40 horas 
semanais

9 Técnico em 
Farmácia 23

Curso técnico em 
farmácia e registro no 
respectivo conselho de 

classe

30 horas 
semanais

11 Terapeuta 
Ocupacional 2

Superior completo em 
Terapia Ocupacional e 
registro no respectivo 

conselho de classe

30 horas 
semanais

Art. 2º Fica acrescido no Anexo II do quadro de pessoal de provimento Efetivo parte permanente 
do Poder Executivo, instituído pela Lei nº 4.497, de 31 de janeiro de 2001, com as alterações que lhes 
foram introduzidas posteriormente, o cargo a seguir relacionado:

Denominação/
cargos horistas Qtd. Requisito p/ Provimento

Médico 
Ginecologista/

Obstetra
1

Superior Completo em 
Medicina com especialização 

em Ginecologia e Obstetrícia e 
registro no respectivo Conselho de 

Classe
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Art. 3º Ficam criados no Anexo II do quadro de pessoal de provimento Efetivo parte permanente do 
Poder Executivo, instituído pela Lei nº 4.497, de 31 de janeiro de 2001, com as alterações que lhes 
foram introduzidas posteriormente, os cargos a seguir relacionados:

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

16
Analista de 

Planejamento, 
Gestão e 

Orçamento
3

Superior completo em 
uma das seguintes áreas: 

Ciências Econômicas, 
Ciências Contábeis e 
Administração; com 
especialização em 
Gestão Pública e/

ou Governamental, 
Administração Pública 

ou de Políticas Públicas; 
e registro no respectivo 

Conselho de Classe

40 horas 
semanais

11 Biomédico 2
Superior completo em 
Biomedicina e registro 
no respectivo conselho 

de classe

30 horas 
semanais

11 Engenheiro 
Florestal 1

Superior completo em 
Engenharia Florestal e 
registro no respectivo 

conselho de classe

30 horas 
semanais

7
Monitor de 
Transporte 

Escolar
10 Ensino Médio Completo 40 horas 

semanais

9
Oficial 

Administrativo 
de Recursos 

Humanos
20

Curso técnico em uma 
das seguintes áreas: 

Administração, Recursos 
Humanos e Auxiliar de 
Departamento Pessoal

40 horas 
semanais

11 Psicopedagogo 2

Superior completo 
em Psicopedagogia, 
ou em Pedagogia ou 
Licenciatura, com 

especialização lato sensu 
em Psicopedagogia 

Institucional, e registro 
no respectivo conselho 

de classe

30 horas 
semanais

9 Técnico em 
Contabilidade 2

Curso técnico em 
contabilidade e registro 
no respectivo conselho 

de classe

40 horas 
semanais

9 Técnico em 
Meio Ambiente 2

Curso técnico em meio 
ambiente e registro no 
respectivo conselho de 

classe

40 horas 
semanais

Parágrafo único. Aplica-se aos cargos criados neste artigo o estabelecido no artigo 1º da Lei 
Complementar nº 131, de 28 de julho de 2017.
Art. 4º Ficam incluídas ao Anexo V da Lei Municipal n° 4.497, de 31 de janeiro de 2001, com as 

alterações que lhes foram introduzidas, as atribuições dos cargos de provimento efetivo de: 
Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Biomédico, Cirurgião Dentista da 
Estratégia da Saúde da Família, Cirurgião Dentista Endodontista, Cirurgião Dentista Odontopediatra, 
Cirurgião Dentista Periodontista, Comprador, Educador Físico, Enfermeiro da Estratégia Saúde da 
Família, Enfermeiro Padrão, Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Médico Ginecologista/Obstetra, Monitor de Transporte Escolar, Oficial Administrativo de Recursos 
Humanos, Psicólogo, Psicopedagogo, Técnico de Enfermagem da Estratégia da Saúde da Família, 
Técnico em Contabilidade, Técnico em Farmácia, Técnico em Meio Ambiente e Terapeuta 
Ocupacional.
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Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta de 
dotações próprias consignadas no orçamento, que serão suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos trinta e um dia de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO V
Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 

Provimento
Carga 

Horária

5
Agente 

Comunitário de 
Saúde

170 Ensino Fundamental 
Completo

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Agente Comunitário de Saúde - (CBO) – 5151-05
Trabalhar em serviços de promoção e apoio à saúde; visitar domicílios periodicamente; orientar 

a comunidade para promoção da saúde; assistir pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de 
saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; rastrear focos de doenças específicas; 
promover educação sanitária e ambiental; participar de campanhas preventivas; incentivar ativi-
dades comunitárias; promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; 
executar tarefas administrativas; executar outras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

3
Agente de 

Combate às 
Endemias

49 Ensino Fundamental 
Completo

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Agente de Combate às Endemias - (CBO) – 5151-40
Fiscalizar em residências, terrenos baldios, indústrias, ferro velhos, reciclagens, borracharias e 

todos os tipos de estabelecimentos comerciais com intuito de levantamento de índice amostral; 
Fiscalizar em residências, terrenos baldios, indústrias, ferros velhos, reciclagens, borracharias e 
todos os tipos de estabelecimentos comerciais com intuito de tratamento de focos do mosquito 
Aedes aegypt, realizar trabalho de conscientização populacional no ato das fiscalizações; atuar em 
ações educativas em saúde; realizar recenseamento de residências, terrenos baldios, indústria, 
ferro velhos, reciclagens, borracharias e todos os tipos de estabelecimentos comerciais; organizar 
e participar de eventos vinculados a saúde pública; executar outras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

16

Analista de 
Planejamento, 

Gestão e 
Orçamento

3

Superior completo em 
uma das seguintes 

áreas: Ciências 
Econômicas, 

Ciências Contábeis e 
Administração; com 
especialização em 
Gestão Pública e/

ou Governamental, 
Administração Pública 

ou de Políticas 
Públicas; e registro no 
respectivo Conselho de 

Classe

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento (CBO)1115-10
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Planejar, elaborar, executar e controlar atividades relacionadas à gestão das diversas áreas da 
Prefeitura Municipal, prestando assistência especializada, assessoria, consultoria interna, assis-
tência técnica nos trabalhos de planejamento estratégico e acompanhamento das políticas públicas 
e do desempenho institucional; coordenar e executar, no âmbito do Poder Executivo Municipal, as 
atividades de desenvolvimento de modelos, concepções, processos e instrumentos de planejamen-
to de políticas e gestão pública, orçamento e gestão governamental; elaborar estudos, cenários, 
análises, diagnósticos e proposições requeridas para o desenvolvimento das atividades e ciclos in-
tegrantes dos processos de planejamento, orçamento, monitoramento e avaliação das políticas pú-
blicas e gestão governamental; elaborar relatórios consolidados de planejamento, execução e ava-
liação das políticas públicas, da ação governamental geral e das setoriais, e de programas e projetos 
governamentais; construir, manusear e manter atualizada as bases de dados econômicas, financei-
ras, e orçamentárias requeridas pelas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação das 
políticas públicas e ação governamental; Estruturar o apoio técnico ao desenvolvimento dos pro-
cessos e participação na elaboração de Planos Plurianuais e Anuais e as respectivas peças de Leis 
Orçamentárias, bem como suas revisões; elaborar minutas de projetos de lei e de decretos relativos 
aos processos e instrumentos de planejamento, orçamento e gestão governamental e das políticas 
públicas; estruturar quadros e sistemas de indicadores para o planejamento, monitoramento e ava-
liação das políticas públicas e da gestão governamental; executar outras funções correlatas.
Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 

Provimento
Carga 

Horária

11 Biomédico 2

Superior completo em 
Biomedicina e registro 
no respectivo conselho 

de classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Biomédico - (CBO) – 2212-05
Executar as análises clínicas das amostras recebidas (sangue, urina, fezes, secreções, etc.) utili-

zando-se de material, soluções, instrumentos e equipamentos específicos; avaliar os resultados 
das análises dentro de padrões estabelecidos; liberar os resultados para a confecção de laudos 
e, se necessário, refazê-los para confirmação de resultados críticos; atuar em equipes de saúde, 
em nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos; interpretar e desenvolver 
exames laboratoriais clínicos e análises ambientais, bem como planejá-los e gerenciá-los; exercer 
assessoramento e responsabilidade técnica no âmbito de sua competência; realizar coletas e aná-
lises biológicas, exames de citologia esfoliativa, análises físico-químicas e microbiológicas para o 
meio ambiente, análises de alimentos, análises de água e efluentes; produzir e analisar bioderiva-
dos; vistoriar, peritar, avaliar e elaborar laudos ou pareceres relativos do âmbito de sua competên-
cia; preparar amostras; realizar exames por imagem e procedimentos de radioterapia; participar 
da produção vacinas, biofármacos e reagentes; efetuar circulação extracorpórea assistida; realizar 
atividades e exames dentro de padrões de qualidade e normas de segurança; comunicar-se com 
pacientes, equipes de saúde e comunidade; participar de equipes multidisciplinares; planejar e 
elaborar programas de controle ambiental no âmbito de sua competência; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; realizar análises físico-químicas e mi-
crobiológicas para o saneamento do meio ambiente, na vigilância em saúde; realizar análises para 
aferição de qualidade dos alimentos; realizar coleta de materiais, análises, interpretação, emissão 
e assinatura de laudos e pareceres técnicos; analisar amostras de materiais biológicos, bromatoló-
gicos e ambientais coletados, preparando amostras e materiais; selecionar equipamentos e insu-
mos, visando ao melhor resultado das análises finais para posterior liberação e emissão de laudos; 
desenvolver pesquisas técno-científicas; se necessário, no âmbito de sua competência, estar apto 
a atuar em banco de sangue e de células-tronco hematopiéticas; operar equipamentos de diagnós-
ticos por imagem e de radioterapia; trabalhar seguindo normas e procedimentos de boas práticas; 
efetuar gerenciamento da produção no serviço prestado e correta alimentação dos sistemas de 
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informações de forma a garantir transparência e cumprimento das metas estabelecidas; executar 
outras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

16

Cirurgião 
Dentista da 
Estratégia 

da Saúde da 
Família

18

Superior Completo em 
Odontologia e registro 
no respectivo conselho 

de classe

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Cirurgião Dentista da Estratégia da Saúde da Família - (CBO) – 2232-
93
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal; Realizar a atenção à saúde em saúde bucal (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manuten-
ção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo 
com planejamento da equipe, com resolubilidade; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção 
Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais 
e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementa-
res; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea e de vigilância à saúde; 
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais mem-
bros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Realizar 
supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); Participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; Participar do 
processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; Manter atualizado o cadastramento das 
famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de 
forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situ-
ações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado da saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros) mesmo quando esta necessita de 
atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde; Participar do acolhimento dos usuários 
realizando a escuta qualificada das  necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (clas-
sificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identi-
ficação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, 
se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 
Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos 
e situações de importância local; Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o pla-
nejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Garantir 
a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica; Promover a 
mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o  controle social; executar outras 
funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Cirurgião Dentista 
Endodontista 5

Superior Completo 
em Odontologia com 
especialização em 

Endodontia e registro 
no respectivo conselho 

de classe

20 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Cirurgião Dentista Endodontista - (CBO) – 2232-93
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Efetuar exames, emitir diagnósticos e tratar afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial, 
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral; 
Desenvolver atividades que se destinam a prevenção do dente por meio de adequação, diagnóstico, 
prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos peri-radiculares; execu-
tar procedimentos conservadores da vitalidade pulpar, procedimentos cirúrgicos, no tecido e na 
cavidade pulpares, procedimentos cirúrgicos para- endodônticos e tratamento dos traumatismos 
dentários; executar outras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Cirurgião Dentista 
Odontopediatra 4

Superior Completo 
em Odontologia com 
especialização em 
Odontopediatria e 

registro no respectivo 
conselho de classe

20 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Cirurgião Dentista Odontopediatra - (CBO) – 2232-36
Diagnosticar, prevenir, tratar e controlar os problemas de saúde bucal da criança e do adolescente, 

em parceria com os pais/responsáveis; Orientar e motivar pais e/ou responsáveis, quanto à promo-
ção e manutenção da saúde bucal das crianças e dos adolescentes; Ajudar a criança e o adolescente 
a desenvolver comportamentos e hábitos que conduzam à saúde bucal; Avaliar o crescimento e o 
desenvolvimento, a fim de detectar possíveis desvios com repercussão nas estruturas dento-faciais; 
Identificar os fatores de risco, em nível individual, para as principais doenças da cavidade bucal, 
e implementar estratégias preventivas e de mínima intervenção; Reabilitar, morfológica e funcio-
nalmente, o aparelho estomatognático lesado pelas doenças mais comuns que atingem a cavidade 
bucal da criança e do adolescente; Encaminhar o paciente para serviços adequados de especiali-
dades odontológicas ou afins, sempre que as necessidades ultrapassem as limitações próprias da 
Odontopediatria; executar outras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Cirurgião Dentista 
Periodontista 3

Superior Completo 
em Odontologia com 
especialização em 

Periodontia e registro 
no respectivo conselho 

de classe

20 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Cirurgião Dentista Periodontista - (CBO) – 2232-48
Desenvolver atividades que se destinam ao estudo diagnóstico, prevenção e tratamentos de do-

enças gengivais e periodontais, visando à promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal; 
executar outras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

9 Comprador 8 Ensino Médio 
Completo

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Comprador - (CBO) – 3542-05
Pesquisar o mercado para prospecção de novos fornecedores de produtos e serviços, através de 

coleta de preços, visando identificar as melhores oportunidades de compras; tramitar requisições 
de compras emitidos pelos setores internos; classificar os pedidos em sistema de controle informa-
tizado; analisar as solicitações de compras e, quando necessário, debater detalhes com os respon-
sáveis pela solicitação para adequar procedimentos; avaliar propostas; organizar dados específicos 
de materiais e serviços para envio aos fornecedores; verificar a regularidade da empresa fornece-
dora do produto e/ou serviço a ser adquirido, conforme legislação vigente; preparar e analisar ma-
pas de preços com propostas de fornecedores; emitir relatórios acerca das solicitações, propondo 
alterações quando necessário, bem como emitindo alertas e orientações pertinentes para o orde-
nador da despesa; executar outras funções correlatas.
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Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Educador Físico 15

Licenciatura Plena 
na área de Educação 
Física e registro no 

CREF (conselho 
Regional de Educação 

Física)

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Educador Físico - (CBO) – 2241-05
Organizar e promover atividades em grupos envolvendo nas unidades de saúde; Avaliar periodica-

mente os usuários atendidos na atividade física da unidade de saúde; Proporcionar atividades re-
creativas; Realizar Reeducação Postural, Alongamentos Globais, Atividade Aeróbica, Atividades de 
fortalecimento muscular, Atividades cardiorrespiratórias, Atividades de coordenação e equilíbrio; 
Veicular informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção á vulnerabilida-
de, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com 
ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade 
física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em 
Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com as equipes de saúde, sob a 
forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodo-
logias da aprendizagem em serviço, dentro do processo de Educação Permanente; Contribuir para 
a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de 
inclusão social; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o de-
senvolvimento do trabalho em práticas corporais; Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes 
Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como facilitador no desenvolvimento de Atividades 
Físicas/Práticas Corporais; Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades 
desenvolvidas pelas Equipes de Saúde na comunidade; Promover ações ligadas á Atividade Física/
Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no território; Articular par-
cerias com outros setores da área adstrita, junto com as equipes de saúde e a população, visando 
ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as prá-
ticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas 
Corporais e sua importância para a saúde da população; executar outras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Engenheiro 
Florestal 1

Superior completo em 
Engenharia Florestal e 
registro no respectivo 
conselho de classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Engenheiro Florestal - (CBO) – 2221-20
Planejar as atividades de uso de recursos naturais renováveis e ambientais, identificando as ne-

cessidades, levantando informações técnicas e diagnosticando as situações; analisar viabilidade 
técnica, socioeconômica e ambiental de soluções propostas, estimando os custos por meio de es-
tudo de mercado, discutindo as soluções propostas com os envolvidos, definindo um ordenamento 
cronológico e a logística das ações necessárias; coordenar o uso de recursos naturais renováveis e 
ambientais, analisando e intermediando projetos, contratos, convênios, propostas técnicas, pro-
gramas de trabalho, parcerias, etc.; Coordenar equipes e trabalho, treinamentos, programas e con-
vênios interinstitucionais; supervisionar atividades do sistema de produção e o processo em mane-
jo de recursos naturais – bióticos e abióticos; prestar assistência e consultoria técnicas na sua área 
de atuação; realizar perícias e auditorias em sua área de atuação, inclusive em apoio a outras áreas 
da Administração Municipal; orientar para a utilização de fontes alternativas de energias, proces-
sos de uso sustentável e conservação do solo, água e meio ambiente; ministrar cursos, palestras e 
seminários sobre a sua área de atuação; realizar visitas técnicas; executar levantamento ambiental; 
elaborar documentação técnica e científica, relatórios de atividades, projetos, inventários de recur-
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sos disponíveis (naturais, máquinas, equipamentos, financeiros, etc.), estudos estatísticos, normas 
e procedimentos técnicos; emitir laudos e pareceres técnico-científicos e material para divulgação 
de produtos, serviços, equipamentos, etc.; dar suporte à fiscalização ambiental que atua no com-
bate a crimes ambientais e florestais, embargando as atividades e obras; operar equipamentos e 
sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ai exercício de suas atividades; 
executar outras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

14
Enfermeiro da 

Estratégia Saúde da 
Família

31

Superior Completo em 
Enfermagem e registro 
no respectivo conselho 

de classe

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família - (CBO) – 2235-65
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 

mulher, adulto, e idoso; No nível de sua competência, executar assistência básica e ações de vigi-
lância epidemiológica e sanitária; Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emer-
gências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme 
protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; 
Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; Realizar ações de 
saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; Organizar e coordenar 
a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde men-
tal, entre outros; Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de 
Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; Participar do 
processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; Manter atualizado o cadastramento das 
famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de 
forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situ-
ações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado da saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros) mesmo quando esta necessita de 
atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde; Participar do acolhimento dos usuários 
realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (clas-
sificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identi-
ficação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, 
se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 
Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos 
e situações de importância local; Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o pla-
nejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Garantir 
a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica; Promover a 
mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o  controle social; executar outras 
funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Enfermeiro 
Padrão 71

Superior Completo em 
Enfermagem e registro 
no respectivo conselho 

de classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Enfermeiro Padrão- (CBO) – 2235-05
Desenvolver ações de programação e avaliação das atividades de enfermagem; delegar e distribuir 
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tarefas para os funcionários; supervisionar a equipe de enfermagem e as atividades realizadas; ser 
responsável pela previsão e provisão de material e equipamentos necessários às ações de enferma-
gem; auxiliar na conservação de aparelhos e equipamentos e, quando necessário, solicitar concer-
tos; elaborar e atualizar procedimentos, rotinas e normas de enfermagem; revisar periodicamente 
o registro de dados e os sistemas de comunicação; analisar e avaliar a assistência prestada à comu-
nidade; promover ações educativas com os usuários durante consultas, durante visitas domicilia-
res e em trabalhos de grupo, visando a autonomia individual em relação à prevenção, promoção e 
reabilitação da saúde; discutir com grupos organizados da sociedade, os problemas de saúde e as 
alternativas para resolvê-los; aplicar o processo de enfermagem individual e comunitário, execu-
tando a consulta de enfermagem; conforme a necessidade, utilizar o diagnóstico da comunidade, 
levando em consideração os dados epidemiológicos; planejar e executar atividades e cuidados de 
enfermagem de maior complexidade; promover a vigilância à saúde supervisionando a convoca-
ção de usuários com agravos, de acordo com a necessidade de saúde identificada como: crianças 
desnutridas, com baixo desenvolvimento, que faltaram na vacinação, diabético que não retornou 
para tratamento e outros, realizando ações educativas; buscar melhoria de qualidade na recepção 
e encaminhamento dos usuários; realizar e participar de pesquisa visando a melhoria de qualidade 
nos atendimentos prestados; executar outras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento Carga Horária

11 Farmacêutico 16

Superior Completo em 
Farmácia e registro no 
respectivo conselho de 

classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Farmacêutico - (CBO) – 2234-05
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamen-

to, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos 
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises 
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participar da 
elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercer fiscalização so-
bre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientar sobre uso de produtos e 
prestar serviços farmacêuticos; pode realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras 
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; executar ou-
tras funções correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Fisioterapeuta 19

Superior Completo 
em Fisioterapeuta e 

registro no respectivo 
conselho de classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Fisioterapeuta - (CBO) – 2236-05
Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes; aten-

der e avaliam as condições funcionais de pacientes utilizando protocolos e procedimentos específi-
cos da fisioterapia e suas especialidades; atuar na área de educação em saúde através de palestras, 
distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida; desenvolver e 
implementar programas de prevenção em saúde geral e do trabalho; gerenciar serviços de saúde 
orientando e supervisionando recursos humanos; exercer atividades técnico-científicas através da 
realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos; 
executar outras funções correlatas.
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Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Fonoaudiólogo 16

Superior completo 
em Fonoaudiologia e 
registro no respectivo 
conselho de classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Fonoaudiólogo - (CBO) – 2238-10
Atender a comunidade e/ou pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utili-

zando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar ava-
liação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; 
desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
administrativas, de ensino e pesquisa; administrar recursos humanos, materiais e financeiros; exe-
cutar outras funções correlatas.

Denominação/
cargos 

horistas
Qtd. Requisito p/ Provimento

Médico 
Ginecologista/

Obstetra
1

Superior Completo em 
Medicina com Especialização 
em Ginecologia e Obstetrícia 
+ Registro no Conselho de 

Classe

Atribuições do Cargo Efetivo de Médico Ginecologista/Obstetra – (CBO) – 2252-50
Realizar atendimento na área ginecológica e obstétrica, puerpério; estimular o pré-natal com a 

presença do pai e/ou companheiro; realizar os procedimentos especializados da área como: vul-
voscopia, colposcopia, biopsia de colo de útero, vagina e mama, eletro e criocauterização do colo 
de útero e de condilomatoses, colocação e retirada do DIU, orientação para colocação de diafrag-
ma, de preservativo feminino e masculino, desde que exista disponibilidade de equipamentos e 
todos os demais métodos contraceptivos; realizar ações de prevenção e assistência à concepção e 
anticoncepção com atenção especial a prevenção da gravidez na adolescência; realizar ações de 
vigilância epidemiológica específica da saúde da mulher; atuar como médico em equipe multipro-
fissional, inclusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos indi-
viduais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada; desempenhar 
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, terapêutica e acompa-
nhamentos dos pacientes; atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de saúde; exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, por determinação de superiores hierárquicos.
Ref Denominação Qtd. Requisito p/ Provimento Carga 

Horária

7
Monitor de 
Transporte 

Escolar
10 Ensino Médio Completo 40 horas 

semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Monitor de Transporte Escolar – (CBO) – 3341-15
Auxiliar o embarque e desembarque de alunos no transporte escolar (ponto de origem-escola, 

escola-ponto de origem); verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do 
veículo de transporte escolar; orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar par-
tes do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza e conservação do veículo de transporte escolar 
durante e depois do trajeto; identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixa-los 
dentro do local; ajudar os alunos a subir e descer as escadas de transporte escolar, verificando a 
segurança dos alunos no momento do embarque e desembarque, bem como, verificando o fecha-
mento das portas do veículo e orientando-os quanto ao uso do cinto de segurança; verificar os ho-
rários do transporte escolar, informando os pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes do 
dia estão retornando para o ponto de origem; ajudar os pais de alunos com necessidades especiais 
na locomoção dos mesmos; cuidar da segurança dos alunos nas dependências e proximidades da 
escola e durante o transporte escolar, inspecionando o comportamento dos alunos no ambiente 
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escolar e durante o transporte escolar; orientar os aluno sobre regras e procedimentos, regimento 
escolar e cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar fatos, submetendo-os à aprecia-
ção da chefia imediata; prestar apoio às atividades acadêmicas, controlando e definindo limites nas 
atividades livres dos aluno, orientando entrada e saída dos alunos, fiscalizando espaços de recrea-
ção; auxiliar na organização e manutenção do ambiente escolar; executar outras tarefas correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

9 Oficial Administrativo 
de Recursos Humanos 20

Curso técnico em 
uma das seguintes 

áreas: Administração; 
Recursos Humanos; 

e Auxiliar de 
Departamento Pessoal;

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Oficial Administrativo de Recursos Humanos – (CBO) – 3513-05
Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes ao seu setor, coletando, anotando e analisando da-

dos, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; coordenar e promover a execução 
dos serviços gerais do escritório, arquivando, verificando e organizando documentos, procedendo 
de acordo com as normas específicas, para garantir o bom fluxo de trabalho dentro do setor; coor-
denar e acompanhar processo em geral, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para 
assegurar a obtenção de resultados; realizar registro de atas; participar de projetos e/ou planos de 
organização, elaborando fluxogramas, organogramas e demais esquemas gráficos necessários para 
garantir o resultado correto do trabalho; efetuar controle de frequência dos servidores da secreta-
ria, departamento e/ou setor, executando a organização dos dados e efetuando o lançamento em 
planilhas ou sistemas próprios, das ocorrências de cada servidor; elaborar escala de gozo de férias 
e licença prêmio, bem como controlar o período aquisitivo de ambos para cada servidor lotado 
na secretaria, departamento e/ou setor em que atua, efetuando anotações em prontuários pró-
prios para esse fim e efetuando requerimento para pagamento e gozo das férias dos servidores por 
meio de sistemas informatizados; operar sistemas de cálculo de pagamento, realizando cadastros, 
registros de ocorrências, alterações cadastrais e de funcionalidade, realizando cálculos, gerando 
relatórios, elaborando tabelas, realizando testes de previsão de cálculos, e realizando demais fun-
cionalidades que a demanda exigir e o sistema permitir; elaborar controle de período aquisitivo 
para progressão horizontal e/ou vertical, nos termos da legislação vigente; elaborar documentos e 
encaminhar para publicações dos atos relativos a área de recursos humanos, observando os prazos 
estabelecidos na legislação vigente; recepcionar documentos necessários para a contratação de 
pessoal, efetuando sua conferência para garantir que cumpram os requisitos estabelecidos em lei 
para provimento dos cargos efetivos, comissionados, empregos por tempo determinado, estágios, 
etc.; controlar e efetuar crédito de benefícios como vale-alimentação e vale-transporte, e outros, 
conforme a legislação vigente; gerar arquivos, relatórios, tabelas e outros documentos pertinentes 
para envio ao esocial e audesp, fazendo upload deles via sistemas, sites, e outros, observando os 
prazos estabelecidos; executar outros serviços administrativos correlatos à área de recursos huma-
nos e departamento pessoal.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Psicólogo 48

Superior completo em 
Psicologia e registro no 
respectivo conselho de 

classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Psicólogo - (CBO) – 2515-10
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 

indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; 
diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos 
e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar 
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os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desen-
volver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins; 
executar outras tarefas correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

11 Psicopedagogo 2

Superior completo 
em Psicopedagogia, 

ou em Pedagogia 
ou Licenciatura, 

com especialização 
lato sensu em 

Psicopedagogia 
Institucional, e registro 
no respectivo conselho 

de classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Psicopedagogo - (CBO) – 2394-25
Realizar o diagnóstico institucional para identificar problemas que estão interferindo no processo 

de ensino/aprendizagem dos alunos envolvidos, através de avaliação psicopedagógica; participar 
de equipe multiprofissional em diagnóstico e intervenção das dificuldades dos alunos indicados 
pelas unidades escolares; realizar diagnóstico e intervenção das dificuldades de aprendizagem dos 
alunos encaminhados pelas unidades escolares; orientar pais e professores na condução das ações 
propostas aos alunos com dificuldades de aprendizagem, adequando-a individualmente; identifi-
car alunos com produções escolares inadequadas à sua faixa etária, nos âmbitos cognitivo e social 
e fazer as orientações e encaminhamentos necessários; realizar, em parceria com a direção e coor-
denação, encontro com pais e professores para discutirem e planejarem mecanismos de interven-
ção que favoreçam o processo de aprendizagem da comunidade envolvida; acompanhar a indica-
ção e o processo de inclusão do aluno com atendimento psicopedagógico; promover reuniões de 
estudo com professores; avaliar dinâmica das unidades escolares quanto ao seu funcionamento e 
organização, verificando se os planos de ação atendem às suas necessidades e se estão em articula-
ção com o Projeto Político Pedagógico do Sistema Municipal de Ensino; considerar as característi-
cas das regiões quanto ao seu contexto sócio-econômico-cultural, ao desenvolver o planejamento, 
organização e controle de estratégias para se atingir as metas propostas de qualidade nos processos 
do ensinar e do aprender; criar meios para o diálogo entre comunidade, família, corpo docente, 
discente e administrativo, para debaterem as questões ligadas ao saber, aos conflitos e à tomada 
de decisões importantes para a fluidez do processo de aprendizagem e a qualidade profissional e 
relacional dos seus membros; interpretar as leis que regem a relação ensino-aprendizagem, enten-
dendo que a escola promove a inserção do sujeito no mundo do conhecimento, podendo ampliar 
sua atuação através de projetos sociais; analisar e incentivar mudanças estruturais nas instituições, 
objetivando a melhoria das relações da aprendizagem entre todos os seus membros; instrumentali-
zar as equipes gestoras dos diferentes níveis administrativos com métodos e estratégias de atuação, 
considerando a importância do suporte técnico e afetivo contínuo; Criar ações preventivas para 
promover a aprendizagem de qualquer modalidade, com o olhar multidisciplinar dirigido ao sujei-
to que aprende e ao que ensina; atuar preventivamente de forma a garantir que a unidade escolar 
seja um espaço de aprendizagem para todos; avaliar as relações vinculares relativas a: professor/
aluno, aluno/aluno, família/escola, fomentando as interações interpessoais para intervir nos pro-
cessos do ensinar e aprender; enfatizar a importância de que o planejamento deve contemplar 
conceitos e conteúdos estruturantes, com significado relevante e que levem a uma aprendizagem 
significativa, elaborando as bases para um trabalho de orientação do aluno na construção de seu 
projeto de vida, com clareza de raciocínio e equilíbrio; identificar o modelo de aprendizagem do 
professor e do aluno e intervir, caso necessário, para torna-lo mais eficaz; assessorar os docentes 
nos casos de dificuldades de aprendizagem; mediar a relação entre profissionais especializados e 
escola nos processos terapêuticos; participar de reuniões da escola com as famílias dos alunos co-



Página 1731-OUT-2022 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

laborando na discussão de termos importantes para a melhoria do crescimento de todos que estão 
ligados àquela instituição; atender, se necessário, funcionários da escola que possam necessitar de 
uma orientação quanto ao desempenho de suas funções no trato com os alunos; executar outras 
tarefas correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento Carga Horária

10

Técnico de 
Enfermagem da 

Estratégia da Saúde 
da Família

83

Curso técnico em 
enfermagem e registro 
no respectivo conselho 

de classe

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Técnico de Enfermagem da Estratégia da Saúde da Família - (CBO) 
– 3222-45
Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua 

profissão na Unidade de Saúde, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais es-
paços comunitários (escolas, associações e outras); Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea; Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme plane-
jamento da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcio-
namento da UBS; Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente; Participar 
do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; Manter atualizado o cadastramento das 
famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de 
forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situ-
ações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado da saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros) mesmo quando esta necessita 
de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde; Realizar busca ativa e notificar do-
enças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 
Participar de reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das 
ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica; Promover a mobilização e a participação 
da comunidade, buscando efetivar o controle social; executar outras tarefas correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

9 Técnico em 
Contabilidade 2

Curso técnico em 
contabilidade e registro 
no respectivo conselho 

de classe

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Técnico em Contabilidade - (CBO) – 3511-05
Executar atividades contábeis diversas como: lançamento de dados, conferência e arquivo de do-

cumentos, levantamento de posições patrimoniais, financeiras; realizar registro de empenhos; 
manter atualizado seu conhecimento acerca das despesas, registros contábeis, fazenda pública, 
bens públicos, receitas orçamentárias, atos e fatos contábeis, balanço orçamentário, licitações, le-
gislação, contabilidade pública, etc; classificar e contabilizar receitas e despesas; executar a escri-
turação analítica de atos contábeis; conferir faturas, recibos, contas e outros documentos; elaborar 
mapas demonstrativos e comparativos das receitas mensais; elaborar balancetes exigidos por lei e 
promover sua publicação observando prazos; efetuar a conciliação bancária por secretaria; levan-
tar serviços auxiliares na elaboração do balanço geral; manter atualizada a escrituração contábil, 
efetuando lançamentos, calculando totais e apurando saldos; executar atividades financeiras no 
que se refere a pagamentos, recolhimentos, cálculo de impostos, depósitos, retiradas, balancetes 
diários, necessários aos controles financeiros e contábeis; emitir empenho de despesa; prestar as-
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sistência à tesouraria; executar outras tarefas correlatas.

Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 
Provimento

Carga 
Horária

9 Técnico em Farmácia 49

Curso técnico em 
farmácia e registro no 

respectivo conselho de 
classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Técnico em Farmácia - (CBO) – 3251-15
Realizar, sob supervisão do profissional farmacêutico, tarefas de dispensação, controle, armaze-

namento e transporte de produtos farmacêuticos e realizar demais atividades correlatas; Receber, 
conferir e controlar o estoque dos produtos farmacêuticos recebidos na unidade; Acondicionar 
medicamentos, em seus respectivos armários e prateleiras mantendo-os sob controle; Preparar 
identificação dos itens de medicamentos nas prateleiras e armários; Prestar orientações à popu-
lação sobre a receita dispensada; Zelar pela conservação dos medicamentos, matérias-primas e 
aparelhagem; Participar eventualmente de campanhas sanitárias, fornecendo esclarecimentos à 
população; executar outras tarefas correlatas.
Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 

Provimento
Carga 

Horária

9 Técnico em Meio 
Ambiente 2

Curso técnico em meio 
ambiente e registro no 
respectivo conselho de 

classe

40 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Técnico em Meio Ambiente - (CBO) – 3115-05
Executar atividades técnicas na área ambiental, desenvolvendo estudos e análises e prestando 

suporte ao licenciamento e monitoramento ambiental da área do Município; analisar e emitir pa-
receres sobre projetos, estudos ambientais, planos de emergências e risco ambiental e demais 
avaliação de impacto ambientais; elaborar relatórios, pesquisas e estudos necessários ao desen-
volvimento da gestão ambiental do Município; aplicar parâmetros analíticos de qualidade do ar, 
água e solo, bem como da poluição sonora e visual; analisar parâmetros de qualidade ambiental e 
níveis de qualidade de vida vigentes e desenvolver novas propostas de desenvolvimento sustentá-
vel; executar atividades de coordenação, gerenciamento e assessoramento relacionadas a políticas, 
pesquisas, estudos projetos na área ambiental, de acordo com a área de conhecimento específico; 
participar de programas de treinamento; executar outras tarefas correlatas.
Ref Denominação Qtd. Requisito p/ 

Provimento
Carga 

Horária

11 Terapeuta 
Ocupacional 2

Superior completo em 
Terapia Ocupacional e 
registro no respectivo 
conselho de classe

30 horas 
semanais

Atribuições do Cargo Efetivo de Terapeuta Ocupacional - (CBO) – 2239-05
Atender a comunidade e/ou pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas uti-

lizando procedimentos específicos de terapia ocupacional, ortoptia e musicoterapia; habilitar pa-
cientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; atuar na 
orientação de pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de preven-
ção, promoção de saúde e qualidade de vida; executar outras tarefas correlatas.
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LEI Nº 6.942, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre a denominação de Raul Arthur Rocha, à atual rua 27, localizada no Loteamento Vila 

Nova Itapetininga (conhecida como Vila Estudantil).
(Projeto de Lei nº 203/2022, de autoria do Vereador Antônio Etson Brun.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada como Rua Raul Arthur Rocha, a atual rua 27, localizada no Loteamento 

Vila Nova Itapetininga (conhecida como Vila Estudantil), com início na rua 25, e termino na rua 24, 
com extensão de 150 metros e largura de 14 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 6.943, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre alteração da Lei n° 6.910, de 05 de setembro de 2022, que “Dá o nome de Rua Beija-

Flor a atual rua sem nome localizada no Bairro Sabiáuna”.
(Projeto de Lei nº 206/2022, de autoria da Vereadora Catarina Aparecida Nanini Motta.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei n° 6.910, de 05 de setembro de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Passa a denominar-se Rua Beija-flor a atual rua sem nome, localizada no Bairro Sabiáuna, 

com início na Estrada Municipal José Soares dos Santos e término em rua sem nome, com extensão 
de 400 metros e largura mínima de 5 metros.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 6.944, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre alteração da Lei n° 6.911, de 05 de setembro de 2022, que “ Dá o nome de Rua dos 

Pinheiros a atual rua sem nome localizada no Bairro Sabiáuna.”
(Projeto de Lei nº 207/2022, de autoria da Vereadora Catarina Aparecida Nanini Motta.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei n° 6.911, de 05 de setembro de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º Passa a denominar-se Rua dos Pinheiros a atual rua sem nome, localizada no Bairro 
Sabiáuna, com início na Estrada Municipal José Soares dos Santos e término em propriedade par-
ticular, com extensão de 600 metros e largura mínima de 5 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 6.945, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre a denominação de Antonio Brunetti Galvão à rua sem nome que especifica.
(Projeto de Lei nº 209/2022, de autoria do Vereador André Luiz Bueno.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Antonio Brunetti Galvão, a atual rua 07, localizada no Loteamento 

Residencial Reserva dos Buritis ITG-012, Bairro Taboãzinho, com início em Avenida A e final na rua 
10, com extensão de 84,50 metros e largura mínima de 8,5 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 6.946, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dá o nome do senhor Atsushi Sonoda à rua que especifica.
(Projeto de Lei nº 210/2022, de autoria do Vereador José Carlos Felipe de Almeida.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Atsushi Sonoda, a atual rua 08, localizada no Loteamento 

Residencial Reserva dos Buritis ITG-012, Bairro Taboãzinho, com início em Avenida A e final na 
rua 10, com extensão de 80,00 metros e largura mínima de 8,5 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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LEI Nº 6.947, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dá o nome do senhor Cogiro Sonoda à rua que especifica.
(Projeto de Lei nº 211/2022, de autoria do Vereador José Carlos Felipe de Almeida.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada como Rua Cogiro Sonoda, a atual rua 09, localizada no Loteamento 

Residencial Reserva dos Buritis ITG-012, Bairro Taboãzinho, com início em Avenida A e final na 
Rua 10, com extensão de 106,84 metros e largura mínima de 8,5 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 6.948, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dá o nome do senhor Yoshio Sonoda, à rua que especifica.
(Projeto de Lei nº 212/2022, de autoria do Vereador José Carlos Felipe de Almeida.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Yoshio Sonoda, a atual rua 10, localizada no Loteamento 

Residencial Reserva dos Buritis ITG-012, Bairro Taboãzinho, com início em rua 09 e final na rua 06, 
com extensão de 233,05 metros e largura mínima de 8,5 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 6.949, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
 “Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 215/2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir por Decreto, crédito adicional  suplementar  

no valor de até R$  30.757.600,00 (trinta milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos 
reais), nas seguintes dotações orçamentárias, destinados ao empenhamento de despesas vincula-
das ao custeio da folha de pagamento, recolhimentos dos encargos sociais, recolhimento do PASEP, 
aquisição materiais de distribuição gratuita, prestação de serviços  necessários a manutenção da 
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máquina pública, e também aquisição de equipamento para a Secretaria Municipal de Educação, 
entre outras despesas do cotidiano da municipalidade.
02.01.01 – Secretaria de Administração e Planejamento
(001) – 04.122.0001.2002 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal      R$  1.200.000,00
02.02.01 – Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio     
(012) – 04.122.0001.2003 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal         R$    140.000,00
02.03.01 – Secretaria de Finanças
(023) – 04.123.0001.2004 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal       R$    400.000,00
(029) – 04.123.0001.2004 – 3390.36 – Outros Serviços de Terc.Pessoa Física             R$    430.000,00
(035) – 04.123.0001.2004 – 3390.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas         R$ 1.200.000,00
02.04.01 – Educação Básica 25% 
(055) – 12.122.0003.2054 – 3390.36 – Outros Serviços de Terc.Pessoa Física         R$    320.000,00
(056) – 12.122.0003.2054 – 3390.39 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica      R$     141.000.00
(060) - 12.122.0003.2054 – 4490.52 – Equipamento e Material Permanente        R$  2.576.125,00
(072) – 12.361.0003.2005 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica        R$     723.000,00
(076) – 12.361.0003.2005 – 4490.52 – Equipamento e Material Permanente        R$  3.955.000,00
(094) – 12.365.0003.2007 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica        R$     598.000,00
(098) – 12.365.0003.2007 – 4490.52 – Equipamento e Material Permanente        R$  3.346.000,00
(107) – 12.365.0003.2008 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica        R$     138.000,00
(110) – 12.365.0003.2008 – 4490.52 – Equipamento e Material Permanente        R$  2.648.875,00
02.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
(185) – 10.301.0008.2013 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal     R$  2.789.000,00
(190) – 10.301.0008.2013 – 3190.13 – Obrigações Patronais        R$      270.000,00
(191) – 10.301.0008.2013 – 3191.13 – Obrigações Patronais Intra-Orçamentárias    R$      450.000,00
(201) – 10.301.0008.2013 – 3390.36 – Outros Serviços de Terc.Pessoa Física      R$      200.000,00
(217) – 10.301.0008.2055 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal    R$   1.000.000,00
(219) – 10.301.0008.2055 – 3191.13 – Obrigações Patronais Intra-Orçamentárias    R$      120.000,00
(229) – 10.302.0008.2015 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal    R$   1.950.000,00
02.06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
(302) – 08.244.0009.2022 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal        R$   800.000,00
(315) – 08.244.0009.2022 – 3390.32 -  Material, Bem ou Serv. Dist.Gratuita          R$   857.600,00
02.07.01 – Secretaria do Meio Ambiente
(362) – 18.542.0010.2026 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal         R$   270.000.00
02.08.01 – Secretaria de Obras   
(375) – 15.452.0011.2028 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal       R$    365.000,00
02.13.01 – Secretaria de Serviços Públicos
(459) – 15.452.0011.2035 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal      R$  2.220.000,00
02.15.01 – Secretaria de Governo
(483) – 04.122.0001.2040 - 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal      R$      440.000,00
02.16.02 – Guarda Municipal
(553) – 06.181.0016.2049 – 3190.11 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal       R$   1.210.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES                       R$ 30.757.600,00
Art. 2º O recurso no valor de R$ 30.757.600,00 (trinta milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e 

seiscentos reais) para fazer face as despesas relacionadas no artigo 1º, será o excesso de arrecada-
ção apurado até o mês de setembro do corrente exercício (planilha de cálculo em anexo), prove-
nientes de recursos próprios, nos termos do inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4320/64.
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Art. 3º O disposto nesta Lei fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2022/2025 (Lei Municipal nº 
6.755, de 17 de dezembro de 2021) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 (Lei Municipal 
nº 6.756, de 17 de dezembro de 2021).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos trinta e um dia de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEI Nº 6.950, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre a denominação de Clarice de Oliveira Lacerda Franco, à atual rua 25, localizada no 

Loteamento Vila Nova Itapetininga (conhecida como Vila Estudantil).
(Projeto de Lei nº 202/2022, de autoria do Vereador Antônio Etson Brun.)
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º 1º Fica denominada como Rua Clarice de Oliveira Lacerda Franco, a atual rua 25, localizada 

no Loteamento Vila Nova Itapetininga (conhecida como Vila Estudantil), com início na Rua Amadeu 
Vieira Nunes, e termino na rua 14 (Av. Brigadeiro Vicente de Faria Lima), com extensão de 100 
metros e largura de 14 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos trinta e um dia de outubro de 2022

KAREN GRAZIELA PINHEIRO MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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DECRETO Nº 2.470, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022. 
 “Abre o crédito adicional no valor de R$ 876.885,84 (oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e 
oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)”.  
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de ITAPETININGA, Estado de São Paulo no 
uso das atribuições que a lei lhe confere, em especial o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, 
DECRETA: 
Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Orçamento e Finanças  um Crédito Especial no valor de R$  

876.885,84 (oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos), autorizado pela Lei 6826 de 11/04/2022, destinado ao atendimento de despesas correntes 
e de capital, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática a 
seguir especificadas: 

 
 Ficha FR Categoria Descrição Valor 
02 
02.03 
02.03.01 
04.123.0001.2004 
 
  
02.04 
02.04.01 
12.361.0003.2005 
 
 
 
  
02.05 
02.05.01 
10.301.0008.1001 
 
  
10.301.0008.2013 
 
 
 
  
02.06 
02.06.02 
08.244.0009.2023 
 
 
  
02.08 
02.08.01 
15.452.0011.2028 
 
  
02.10 
02.10.01 
27.812.0013.2031 
 

  
  
  
  
803 
  
  
  
  
802 
814 
815 
  
  
  
  
804 
  
  
684 
689 
690 
  
  
  
  
816 
817 
  
  
  
  
811 
  
  
  
  
805 

  
  
  
  
8 
  
  
  
  
8 
8 
8 
  
  
  
  
8 
  
  
8 
8 
8 
  
  
  
  
8 
8 
  
  
  
  
8 
  
  
  
  
8 

  
  
  
  
4.4.90.52 
  
  
  
  
3.3.50.39 
3.3.50.39 
4.4.50.39 
  
  
  
  
4.4.90.51 
  
  
3.3.90.30 
4.4.90.52 
4.4.90.52 
  
  
  
  
3.3.50.39 
4.4.50.39 
  
  
  
  
3.3.90.39 
  
  
  
  
3.3.90.30 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO BÁSICA - 25% 
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FUND 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD 
  
SECRETARIA DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
  
MANUTENÇÃO DO BLOCO -  ATENÇÃO PRIMÁRIA 
MATERIAL DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
  
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD 
  
SECRETARIA DE OBRAS 
SECRETARIA DE OBRAS 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR 
  
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUD 
SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER 
MATERIAL DE CONSUMO 

 
 
 
 

163.623,44 
 
 
 
 

26.376,56 
14.800,00 
26.200,00 

 
 
 
 

140.000,00 
 
 

600,00 
8.200,00 
   790,00 

 
 
 
 

34.060,00 
26.938,50 

 
 
 
 

86.000,00 
 
 
 
 

17.000,00 
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02.11 
02.11.01 
13.392.0014.2032 
 
 
 
 
  
02.13 
02.13.01 
15.452.0011.2029 
 
  
02.15 
02.15.02 
08.244.0002.2041 

806 
812 
  
  
  
  
807 
808 
809 
810 
  
  
  
  
706 
  
  
  
  
813 

8 
8 
  
  
  
  
8 
8 
8 
8 
  
  
  
  
8 
  
  
  
  
8 

4.4.90.52 
4.4.90.52 
  
  
  
  
3.3.90.30 
3.3.90.39 
4.4.90.52 
3.3.90.39 
  
  
  
  
4.4.90.52 
  
  
  
  
4.4.90.52 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
  
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURI 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR 
  
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
  
SECRETARIA DE GOVERNO 
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

143.000,00 
44.220,00 

 
 
 
 

13.000,00 
14.545,00 
87.000,00 
10.000,00 

 
 
 
 

532,34 
 
 
 
 

20.000,00 
    Total da Crédito Especial 876.885,84 

 
Art. 2º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes 

da Anulação de Dotação, no valor de R$ 660.342,34 (seiscentos e sessenta mil, trezentos e quarenta 
e dois reais e trinta e quatro centavos), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente: 

 Ficha FR Categoria Descrição Valor 
02 
02.05 
02.05.01 
10.301.0008.2013 
 
 
  
10.302.0008.2015 
 
  
02.06 
02.06.02 
08.244.0009.2022 
 
 
  
02.07 
02.07.01 
18.542.0010.1001 
 
  
02.10 
02.10.01 
27.812.0013.1001 
 
  
02.13 
02.13.01 

  
  
  
  
683 
691 
  
  
698 
  
  
  
  
726 
788 
  
  
  
  
732 
  
  
  
  
720 
  
  
  

  
  
  
  
8 
8 
  
  
8 
  
  
  
  
8 
8 
  
  
  
  
8 
  
  
  
  
8 
  
  
  

  
  
  
  
4.4.90.52 
3.3.90.30 
  
  
4.4.90.52 
  
  
  
  
4.4.90.52 
3.3.50.39 
  
  
  
  
4.4.90.51 
  
  
  
  
4.4.90.51 
  
  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
SECRETARIA DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
MANUTENÇÃO DO BLOCO -  ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
MATERIAL DE CONSUMO 
  
MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
  
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD 
  
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
  
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUD 
SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE 
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
  
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 
 
 

140.600,00 
790,00 

 
 

8.200,00 
 
 
 
 

163.623,44 
26.376,56 

 
 
 
 

160.000,00 
 
 
 
 

160.220,00 
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15.452.0011.2029 
 
  
02.15 
02.15.05 
04.305.0001.2044 

  
705 
  
  
  
  
703 

  
8 
  
  
  
  
8 

  
3.3.90.30 
  
  
  
  
4.4.90.52 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS 
MATERIAL DE CONSUMO 
  
SECRETARIA DE GOVERNO 
SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL 
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIM 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 
240,00 

 
 
 
 

292,34 
    Total da Anulação de Dotação 660.342,34 

Art. 3º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes 

do Superávit Financeiro, no valor de R$ 216.543,50 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta 
e três reais e cinqüenta centavos), das dotações do orçamento municipal vigente. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

JEFERSON RODRIGO BRUN 
Prefeito Municipal 

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e um dia de outubro de 2022. 

EDER DA SILVA COSTA 
Secretário Municipal de Finanças 

 
DECRETO Nº 2.471, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022. 

 “Abre o crédito adicional no valor de R$ 1.860.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta mil 
reais)”.  

JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito  do Município de ITAPETININGA, Estado de São Paulo 
no uso das atribuições que a lei lhe confere, em especial o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, 

DECRETA: 
Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Orçamento e Finanças um crédito 

adicional no valor de R$ 1.860.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta mil reais), autorizado 
pela Lei 6757 de 17/12/2021, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital, 
observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática a seguir 
especificadas: 
 Ficha FR Categoria Descrição Valor 
02 
02.01 
02.01.01 
04.122.0001.2002 
 
  
02.03 
02.03.01 
04.123.0001.2004 
 
 
  
28.843.0001.0001 
 

  
  
  
  
5 
  
  
  
  
28 
41 
  
  
45 

  
  
  
  
1 
  
  
  
  
1 
1 
  
  
1 

  
  
  
  
3.3.90.30 
  
  
  
  
3.3.90.30 
4.4.90.52 
  
  
4.6.90.71 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO 
SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
MATERIAL DE CONSUMO 
  
SECRETARIA DE FINANÇAS 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
  
PAGAMENTO DO PRINCIPAL  E DOS JUROS DA DÍV 
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 

 
 
 
 

60.000,00 
 
 
 
 

60.000,00 
10.000,00 

 
 

1.500.000,00 
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02.04 
02.04.01 
12.365.0003.2006 
 
  
02.04.03 
12.363.0004.2006 
 
  
12.364.0005.2006 
 
  
02.15 
02.15.04 
08.242.0001.2043 

  
  
  
  
85 
  
  
  
163 
  
  
173 
  
  
  
  
515 

  
  
  
  
1 
  
  
  
1 
  
  
1 
  
  
  
  
1 

  
  
  
  
3.3.90.39 
  
  
  
3.3.90.39 
  
  
3.3.90.39 
  
  
  
  
3.3.90.30 

  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO BÁSICA - 25% 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR 
  
EDUCAÇÃO LIVRE 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR 
  
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR 
  
SECRETARIA DE GOVERNO 
SUBSECRETARIA DEFESA, DIREIT.PESSOA DEFI 
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA DOS  
MATERIAL DE CONSUMO 

 
 
 
 

50.000,00 
 
 
 

50.000,00 
 
 

120.000,00 
 
 
 
 

10.000,00 
    Total da Suplementação 1.860.000,00 

Art. 2º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes 

da Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 1.860.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta mil reais), 
das dotações do orçamento municipal vigente. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

JEFERSON RODRIGO BRUN 
Prefeito Municipal 

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte um dia de outubro de 2022. 

EDER DA SILVA COSTA 
Secretário Municipal de Finanças 

 
DECRETO Nº 2.472, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022. 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, de acordo com a Lei nº 6.949, de 31 de 
outubro de 2022. 
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, 
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de até R$  
30.757.600,00 (trinta milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), nas seguintes 
dotações orçamentárias, destinados ao empenhamento de despesas vinculadas ao custeio da folha 
de pagamento, recolhimentos dos encargos sociais, recolhimento do PASEP, aquisição materiais de 
distribuição gratuita, prestação de serviços  necessários a manutenção da máquina pública, e 
também aquisição de equipamento para a Secretaria Municipal de Educação, entre outras despesas 
do cotidiano da municipalidade. 
02.01.01 – Secretaria de Administração e Planejamento 
(001) – 04.122.0001.2002 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal       R$  1.200.000,00 
02.02.01 – Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio      
(012) – 04.122.0001.2003 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal          R$   140.000,00 
02.03.01 – Secretaria de Finanças 
(023) – 04.123.0001.2004 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal         R$    400.000,00 
(029) – 04.123.0001.2004 – 3390.36 – Outros Serviços de Terc.Pessoa Física               R$    430.000,00 
(035) – 04.123.0001.2004 – 3390.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas            R$ 1.200.000,00 
02.04.01 – Educação Básica 25%  
(055) – 12.122.0003.2054 – 3390.36 – Outros Serviços de Terc.Pessoa Física        R$    320.000,00 
(056) – 12.122.0003.2054 – 3390.39 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica    R$     141.000.00 
(060) - 12.122.0003.2054 – 4490.52 – Equipamento e Material Permanente        R$  2.576.125,00 
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(072) – 12.361.0003.2005 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica      R$     723.000,00
(076) – 12.361.0003.2005 – 4490.52 – Equipamento e Material Permanente        R$  3.955.000,00 
(094) – 12.365.0003.2007 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica      R$     598.000,00
(098) – 12.365.0003.2007 – 4490.52 – Equipamento e Material Permanente        R$  3.346.000,00 
(107) – 12.365.0003.2008 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica      R$     138.000,00
(110) – 12.365.0003.2008 – 4490.52 – Equipamento e Material Permanente        R$  2.648.875,00 
02.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
(185) – 10.301.0008.2013 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal     R$  2.789.000,00
(190) – 10.301.0008.2013 – 3190.13 – Obrigações Patronais        R$      270.000,00 
(191) – 10.301.0008.2013 – 3191.13 – Obrigações Patronais Intra-Orçamentárias    R$      450.000,00
(201) – 10.301.0008.2013 – 3390.36 – Outros Serviços de Terc.Pessoa Física        R$      200.000,00 
(217) – 10.301.0008.2055 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal    R$   1.000.000,00
(219) – 10.301.0008.2055 – 3191.13 – Obrigações Patronais Intra-Orçamentárias    R$      120.000,00
(229) – 10.302.0008.2015 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal    R$   1.950.000,00
02.06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
(302) – 08.244.0009.2022 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal     R$   800.000,00
(315) – 08.244.0009.2022 – 3390.32 -  Material, Bem ou Serv. Dist.Gratuita         R$   857.600,00 
02.07.01 – Secretaria do Meio Ambiente
(362) – 18.542.0010.2026 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal       R$   270.000.00
02.08.01 – Secretaria de Obras
(375) – 15.452.0011.2028 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal       R$    365.000,00
02.13.01 – Secretaria de Serviços Públicos
(459) – 15.452.0011.2035 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal       R$  2.220.000,00
02.15.01 – Secretaria de Governo
(483) – 04.122.0001.2040 - 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal        R$      440.000,00 
02.16.02 – Guarda Municipal 
(553) – 06.181.0016.2049 – 3190.11 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal         R$   1.210.000,00 

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES                       R$ 30.757.600,00 

Art. 2º O recurso no valor de R$ 30.757.600,00 (trinta milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e 

seiscentos reais) para fazer face as despesas relacionadas no artigo 1º, será o excesso de 

arrecadação apurado até o mês de setembro do corrente exercício (planilha de cálculo em anexo), 

provenientes de recursos próprios, nos termos do inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei 

Federal nº 4320/64. 

Art. 3º O disposto nesta Lei fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2022/2025 (Lei Municipal nº 6.755, 

de 17 de dezembro de 2021) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 (Lei Municipal nº 6.756, 

de 17 de dezembro de 2021). 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

JEFERSON RODRIGO BRUN 
Prefeito Municipal 

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos trinta e um dia de outubro de 2022. 

EDER DA SILVA COSTA 
Secretário Municipal de Finanças 
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PORTARIA Nº 386, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
JEFERSON RODRIGO BRUN, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo no uso de 

suas atribuições legais, 
Considerando os autos do Processo nº 52443/1/2022 protocolado nesta Prefeitura Municipal, resol-

ve:
Art. 1º Exonerar a pedido a Senhora Andressa Mary Fujimoto, do cargo em comissão de Assessor 

de Relações Institucionais, Ref. IV, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, a partir de 1º de 
novembro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra
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 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE EDUCADOR(A) SOCIAL 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPETININGA – SP 

EDITAL N.º 32/2022 
 
 
 

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPETININGA, atendendo ao 
que prescreve a Lei 13019/14, alterada pela Lei 13204/15 que se refere ao marco 
regulatório do Terceiro Setor e, em virtude da necessidade de profissional para atuar 
como EDUCADOR(A) SOCIAL em projeto social, faz saber a abertura de inscrição para 
preenchimento de 01 (uma) vaga para a referida função.   
  
1 – OBJETIVOS   

 

Educador(a) Social – Realizar o monitoramento dos beneficiários do projeto, a fim de 
resguardar a segurança dos mesmos durante as atividades, ajudar na locomoção, 
fornecer alimentação, fazer troca de fraldas, dar banho quando necessário. Desenvolver 
atividades complementares com os mesmos, como consta no plano de trabalho do 
Projeto(horta, jardim sensorial, artesanato, culinária, treino de atividades do dia a dia, 
atividades esportivas, atividades rítmicas e expressivas, entre outras, bem como 
acompanhar as demais atividades que os beneficiários executam. Visando sempre uma 
melhora na autonomia e independência do beneficiário, melhora na convivência e 
interação social. O educador(a) social ficará responsável por uma turma, a qual realizará 
atividades, preencherá a lista de presença e os relatórios, mensais e quadrimestrais. É de 
inteira responsabilidade do educador(a) social o cuidado com os beneficiários, bem como 
o planejamento das atividades, junto à equipe de coordenação e os demais educadores 
sociais, predefinidas no plano de trabalho. 

 
2 – DOS REQUISITOS  

 
2.1. Poderão se inscrever a presente seleção, candidatos (as) que atendam os seguintes 
aspectos:  
a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal; 
b) Ser maior de 18 anos; 
c) Ter ensino médio completo; 
d) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
e) Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;  
f) Currículo Atualizado; 
g) Certificado de conclusão do Ensino médio; 
h) Atuar na área com exigência mínima de 06(seis) meses; 
i) Conhecimento básico em pacote Office; 
 

3 – DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1. As inscrições serão realizadas na APAE- Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Itapetininga, localizada à Rua Vereador Evilásio Massaine Pires, n.º 1220 
– Vila Paulo Ayres – Itapetininga/SP, telefone (15) 3376-9444. 
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Período: Dias 01 de novembro a 04 de novembro de 2022 
3.2. No ato da inscrição o candidato preencherá a Ficha de Inscrição devidamente 
acompanhada de CÓPIA dos seguintes documentos: 
a) RG identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou outro documento 
de identificação com foto; 
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;  
c) Comprovante do Serviço Militar (sexo masculino);  
d) Comprovante de residência; 
e) Comprovante de experiência de trabalho; 
f) Currículo Atualizado; 
g) Certificado de conclusão do Ensino médio;  
h) Carteira de Trabalho / PIS; 
i) Título de Eleitor. 
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais, não poderá alegar 
desconhecimento;  
Será anulada a inscrição, em qualquer ocasião, se for verificado que deixou de ser 
cumprido qualquer requisito previsto neste Edital; 
 
4 – DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 
4.1. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
4.1.1. O processo de seleção se dará em duas (02) etapas: 
a) Análise de currículo pela equipe da Comissão Técnica de Seleção nomeada; 
b) Entrevista/Dinâmica.  
4.2. DA ANÁLISE CURRICULAR 
4.2.1. A análise curricular terá por base os dados contidos no anexo III deste Edital, 
atualizados e comprovados.  
4.2.3. Somente serão aceitos títulos relacionados no Anexo III, observando o limite de 
pontos nele contido. 
4.2.4. Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma e no prazo 
previsto neste Edital. 
4.2.5. Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea A – no Anexo 
III deste Edital, o candidato deverá comprovar com certificação reconhecida;  
4.2.6. Para a comprovação da conclusão do curso de graduação, só será aceito 
diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC e 
instituições competentes e/ou declaração caso cursando a graduação devidamente 
assinada; 
4.2.7. Os certificados/ declarações referentes aos títulos relacionados na alínea “c” no 
Anexo III deste Edital somente serão aceitos se neles constar a carga horária;  
4.2.8. O candidato deverá apresentar uma cópia, de cada título declarado. As cópias 
apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma;  
4.2.9. Não serão recebidos os documentos originais;  
4.2.10. Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax ou 
outras formas que não aquelas exigidas neste edital;  
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4.2.11. Cada título será considerado uma única vez, com exceção do curso na área 
pretendida;  
4.3. DA ENTREVISTA:  
4.3.1. A abordagem da entrevista discorrerá sobre temas e experiências relacionadas à 
função a qual está concorrendo.  
4.3.2. A pontuação do candidato resultará na dinâmica desenvolvida durante a 
entrevista e poderá chegar até sessenta (60) pontos. 
 
5 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE 

 
5.1. Este Edital trata-se de um processo Seletivo Classificatório, sendo assim todo o 
candidato que cumprir com as exigências estabelecidas, irá obter pontos válidos para 
sua classificação neste processo seletivo simplificado;  
5.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, o escore final será 
resultante do total de pontos obtidos em todas as etapas do processo seletivo 
simplificado nos termos deste Edital; 
 5.3. Em caso de empate, atende-se o seguinte critério:  
O candidato que obtiver a maior pontuação na entrevista e dinâmica apresentada 
para a Comissão (a somatória dos critérios avaliados). 
 
6 – DOS RECURSOS 

 
6.1. Somente será admitido um único recurso para cada candidato, relativo à 
divulgação dos resultados das etapas do processo seletivo, devidamente 
fundamentado com as justificativas para impugnação, dirigido à Comissão 
Organizadora da Seleção;  
6.2. O recurso somente será admitido se interposto no prazo estabelecido no Anexo I, 
após a divulgação do resultado oficial da respectiva fase de Seleção, não sendo aceito 
em nenhuma hipótese, recurso interposto fora do prazo ou que não seja fundamentado. 
Os recursos devem ser na Entidade, situada à Rua Evilásio Massaine Pires n.º 1220 –Vila 
Paulo Ayres – CEP 18.212-200, nesta cidade. 
 
7 – DOS ANEXOS 

 
7.1.  ANEXO I – CRONOGRAMA.  
7.2. ANEXO II – QUADRO INDICATIVO DO CARGO OFERECIDO, NÚMERO DE VAGAS, 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OU ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA EXERCER O CARGO E 
CARGA HORÁRIA SEMANAL.  
7.3. ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO E TITULAÇÃO.  
7.4. ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.  
7.5. ANEXO V – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO.  
7.6. ANEXO VI – FORMULÁRIO DE RECURSO. 
 
 
 



Página 3631-OUT-2022 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga 
 

Fundação 14/07/71 - Filiada à Federação Nacional das APAEs  163/73  -   Utilidade Pública Municipal :  Lei n.º 1677/72 -  Estadual  Lei 
nº 1298/77  -  Federal. Dec. 93333/86 - Registro no Serviço Social do Estado: n.º 2889/73 - Personalidade  Jurídica Registro n.º 246/71- 
Itapetininga,SP -  CEAS: n.º 1674/85 – Autorização de Funcionamento: Conforme Portaria s/n de 29/06  publ. D. O. E. de 02/07/82 – 

C.N.P.J. 45.445.095/0001-95  - Inscrição Estadual: 371.268.620.118 Fins Filantrópicos – Proc. N.º 238171/76 -  Dec. Lei  1572. 

Avenida Vereador  Evilásio M. Pires, 1.220 -Vila Paulo Ayres -   

Fone: (15) 3376-9444   CEP 18.212-200 – Itapetininga/SP 

E-mail:  apaeitape@apaeitapetininga.com.br – Site: www.apaeitapetininga.com.br 
 

8 – DA EXCLUSÃO DA SELEÇÃO 
 
8.1. Será excluído da seleção o candidato que: 
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovem todos os 
requisitos fixados neste Edital;  
b) Deixar de atender a qualquer ato convocatório, inclusive a participação na 
entrevista agendada no ato da inscrição;  
c) Não apresentar o documento que comprove a inscrição e que identifique o 
candidato em qualquer das etapas do presente processo seletivo. 
 

9 – DAS CONDIÇÕES FINAIS DA SELEÇÃO 
 
a) Não será admitida inscrição condicional;  
b) A inscrição e todos os atos dela decorrentes serão anulados sumariamente a 
qualquer época, se o candidato não comprovar que, na data da contratação, tenha  
atendido a todos os requisitos exigidos, não considerando qualquer situação adquirida 
após esta data;  
c) O profissional que for contratado para a função de Educador(a) Social deve declarar 
no ato da contratação ter disponibilidade para trabalho referente ao anexo II, sendo a 
carga horária no período integral ou conforme necessidade da Entidade;  
d) O profissional contratado será lotado para atender as demandas referentes ao 
atendimento de beneficiários da Entidade e ter disponibilidade para reuniões quando 
convocados;  
e) O presente EDITAL tem validade de seis (06) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período uma única vez, a partir da data desta publicação; 
 

Itapetininga, 31 de outubro de 2022 
 

 
 
 

 
Alexandre Leme de Oliveira 

Presidente Voluntário da APAE Itapetininga 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

AÇÃO DATA LOCAL 

Publicação do Edital 31 de outubro de 2022 www.itapetininga.sp.gov.br e 
Semanário Oficial do Município  

 
Inscrições 

01 de novembro a 04 de 
novembro de 2022 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE 
ITAPETININGA 

Análise Curricular 07 de novembro de 2022 www.itapetininga.sp.gov.br e 
Semanário Oficial do Município  

Entrevistas e Dinâmica 
Individual 

 
08 a 11 de novembro de 2022 

(apenas os selecionados 
serão contactados para 

receber informações sobre 
os momentos de entrevista) 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE 
ITAPETININGA 

Resultados da Análise 
Curricular e Entrevista 12 de novembro de 2022 www.itapetininga.sp.gov.br e 

Semanário Oficial do Município  

 
Recursos 16 de novembro de 2022 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE 
ITAPETININGA 

Resultados dos 
Recursos 19 de novembro de 2022 www.itapetininga.sp.gov.br e 

Semanário Oficial do Município  

Classificação Final 19 de novembro de 2022 www.itapetininga.sp.gov.br e 
Semanário Oficial do Município  
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ANEXO II – QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS OFERECIDOS, ESTIMATIVA DO 
NÚMERO DE VAGAS, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EXERCER O CARGO, 

CARGA HORÁRIA SEMANAL E REMUNERAÇÃO EM REGIME C.L. T 
(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS). 

CARGO ESTIMATIVA DE 
VAGAS 

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 

 
Educador(a) 

Social 
 

01 (uma) Ensino Médio 40 horas  
 

 

ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO E TITULAÇÃO 

ALINEA TÍTULO VALOR DE CADA 
TÍTULO 

VALOR MÁXIMO 
DOS TÍTULOS 

A Conclusão Ensino Médio 14,0 14,0 
B Experiência na área  12,0 12,0 
C Cursos na área ao Cargo Pretendido 9,0 9,0 
D Conhecimentos de Informática  5,0 5,0 
E Entrevista / Dinâmica 60,0 60,0 

TOTAL 100,0 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

Declaro para os devidos fins que eu, 

___________________________________________________  tenho disponibilidade de 

trabalho para o cargo de ________________________________________ com uma 

jornada de 40 (quarenta) horas semanais para trabalhar na Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga, inclusive aos sábados e domingos 

quando for devidamente convocado com antecedência. Entre os dias da 

semana disponíveis estão: de segunda à sexta das 08h00 às 12h00/13:00 às 

17:00. Tenho disponibilidade para participar de capacitações, reuniões e 

planejamentos quando for devidamente convocado. Por ser verdade, coloco-

me à disposição.  

Itapetininga, ________ de __________________________ de 2022. 

 

 

 

Nome: 

RG: 
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ANEXO V 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO 

Município Sede: Itapetininga/SP 
Número de Inscrição: 
Nome do Candidato: 
Sexo: (    ) F   (    ) M Estado Civil:  Data de Nascimento: 
Naturalidade:  
 

Nacionalidade: 

RG: Órgão Emissor:  Data de Emissão:  
CPF: PIS/PASEP: 
Título Eleitoral:  Zona: Seção:  
   
Carteira Profissional: 
Série:  

UF:  Data de Expedição: 

Certificado de Reservista:  
Endereço:  
 

N.º: 
 

Complemento:  Bairro: 
Cidade: UF:  CEP: 
Telefone: 
Celular: 

Email:  

Filiação 
Nome da Mãe: 
Nome do Pai: 
Escolaridade: (      ) Ensino Médio            (        ) Magistério           (        ) Ensino Superior  
Formação:  (      ) Pós Graduação:  
Curso:  (      ) Conhecimento em Informática 
Qual?  (      ) Experiência Comprovada:  
Outro Vínculo: (       ) Sim   
                          (       ) Não  
Função: 

Local: 
Tempo de Serviço: 

 
Cargo a Concorrer: 
(       ) Educador(a) Social  
 
 

É portador de Deficiência?  
Qual?  
(      ) Sim 
(      ) Não  

Observações:  
 
 
 
 

Itapetininga, _____  de __________________________ de 2022. 

_________________________________  ________________________________ 

     Responsável pela Inscrição                         Candidato 
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ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE RECURSO –ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE ITAPETININGA 

RECURSO 
Nome do Candidato:  
N.º de Inscrição:  
À Comissão Organizadora do Processo Seletivo: 
Eu, ____________________________________________________________________, como 
candidato ao Processo Seletivo Simplificado Da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE ITAPETININGA, para o cargo de 
___________________________________,  
Solicito a revisão de minha pontuação na etapa de 
__________________________________,  
Sob os seguintes argumentos e fundamentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itapetininga, ________ de ________________________________ de 2022. 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
Atenção: 

1. Preencher corretamente o formulário de recurso; 
2. Apresentar fundamentos e argumentos claros e concisos; 
3. Após preencher o recurso guarde comprovante de protocolo. 
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CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 

ITAPETININGA – SP EDITAL N.º 31/2022 
 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga em cumprimento ao 
Edital Nº 31/2022, vem através do presente instrumento, comunicar que não houve 
recurso e divulga a classificação final dos candidatos abaixo relacionados. Os candidatos 
aprovados deverão comparecer na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Itapetininga na Avenida Vereador  Evilásio M. Pires, 1.220 -Vila Paulo Ayres, Itapetininga 
– SP, entre os dias 07 a 08 de novembro de 2022 das 08h00 às 16h00, para aceitação 
das funções de acordo com a área específica habilitada. Informamos que somente os 
candidatos relacionados estão autorizados a comparecer e se até o dia 08 de outubro de 
2022, não demonstrar retorno do interesse, os mesmos serão desistentes. 
 
 
Cargo: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO 
Franciele Cristina Pereira Ribeiro  45.566.271-x 1º 
Monique Senger Fogaça 33.660.716-7 2º 

 
 

Itapetininga, 03 de novembro de 2022 
 
 
 

 
Alexandre Leme de Oliveira 

Presidente voluntário 
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