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LEI Nº 153 / 2019          de 30 de dezembro de 2019 
 

“Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras, 
Desenvolvimento e Vencimentos – PCCDV, dos 
Servidores Públicos da Administração do Município de 
São Miguel do Tocantins, e dá outras providências”.  

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, estado do 

Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determinam os 
Artigo 64, inciso I e Art. 81, da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins; 

 
FAZ SABER, Que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins aprova, e eu 

Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:                                                                                                                                           
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO DO PLANO E SEU ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 
Art. 1.º - Fica instituído pela presente Lei, aos servidores públicos ativos da 
Administração Direta e Indireta do Município de São Miguel do Tocantins, o Plano de 
Cargos, Carreiras, Desenvolvimento e Vencimentos - PCCDV, submetidos ao regime 
estatutário – Lei nº 013/2002, e abrangidos na forma desta Lei.  
 
Parágrafo único. Os dispositivos desta Lei não se aplicam aos cargos específicos da área 
da saúde que deverá instituir plano especifico e aos profissionais do magistério, 
contemplados através da Lei n.º 051/2009 e suas alterações.  

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 
Art. 2.º - O Plano de Carreira estabelecido tem como princípios básicos:  
I –mobilidade, nos limites legais vigentes, que permita a prestação de serviços públicos 
de excelência;  
II –desenvolvimento profissional corresponsável que possibilite o estabelecimento de 
trajetória das carreiras, mediante crescimento horizontal por merecimento e crescimento 
vertical por qualificação profissional.  
 
Art. 3.º -O Plano objetiva oportunizar trajetória profissional de crescimento contínuo 
aos servidores municipais da Administração Direta e Indireta, visando sua valorização 
e incentivo, bem como o aumento da eficiência do serviço público.  
 

CAPÍTULO III 
DO GLOSSÁRIO 

 
Art. 4.º - Para os efeitos desta Lei serão adotadas as seguintes definições:  
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I – ÁREA DE ATUAÇÃO: cada uma das células de atribuições e responsabilidades em 
que pode estar subdividido um cargo, atendida sua natureza primária;  
II – CARREIRA: trajetória profissional estabelecida para cada um dos cargos abrangidos 
por esta Lei, através do enquadramento de níveis, classes e referências;  
III– CARGO PÚBLICO: vaga no quadro de pessoal com atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a cada servidor, 
definidos na regulamentação desta Lei;  
IV – CARGO EM COMISSÃO: aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, 
destinando-se apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento;  
V – HABILITAÇÃO OU TITULAÇÃO: é a formação técnica ou acadêmica que o 
servidor possui ou poderá possuir, de acordo com a legislação educacional;  
VI – COMPETÊNCIAS: agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes 
interdependentes, segundo padrões previamente conhecidos, que se manifestam 
através do comportamento profissional e contribuem para o alcance do resultado 
esperado no trabalho; 
VII – QUADRO: o agrupamento quantitativo de vagas previstas na Administração 
Direta e Indireta do Município de São Miguel do Tocantins;  
VIII – REMUNERAÇÃO: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo 
exercício do cargo de acordo com a Classe e Referência em que se encontrar 
enquadrado, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias 
estabelecidas em lei;  
XIX – VENCIMENTO: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício 
do cargo, de acordo com a Classe e Referência em que se encontrar enquadrado, 
constantes dos anexos I a V desta Lei  
IX – PISO INICIAL: valor do vencimento de cada cargo na Referência da classe Inicial, 
que representa a posição inicial da carreira do servidor, de acordo com o anexo V, desta 
Lei;  
X – CLASSE: a posição indicada por letras, correspondente a faixa salarial ocupada pelo 
servidor na tabela de vencimentos, de acordo com a formação escolar, passível de 
mudança através de aprovação no procedimento de crescimento vertical por 
qualificação profissional;  
XI – REFERÊNCIA: a posição identificada por números correspondente à faixa de 
vencimentos ocupada pelo servidor na tabela correspondente, de acordo com as 
progressões por tempo de serviço e por mérito profissional, passível de mudança 
através de aprovação em avaliação de desempenho e tempo de serviço;  
XII – INTERSTÍCIO: lapso de tempo fixado para que o servidor se habilite as promoções 
horizontais e verticais, e  
XIII – PROGRESSÃO HORIZONTAL: é o avanço de uma Classe para outra, dentro do 
mesmo nivel, por aprovação em avaliação de desempenho e por tempo de serviço 
público.  
XIV – PROGRESSÃO VERTICAL: é o avanço de uma Classe para outra imediatamente 
superior, em função de qualificação profissional. 
 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DA ESTRUTURAÇÃO 
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Art. 5º - A estrutura da carreira dos Servidores Públicos Municipais da Administração 
Direta e Indireta de São Miguel do Tocantins, compreende os cargos efetivos de 
carreira, com a habilitação mínima, a jornada de trabalho, o vencimento inicial e o 
número de vagas pertinentes a cada cargo, constante dos anexos I a V, integrantes desta 
Lei.  
 
Art. 6º - As carreiras ficam organizadas em cargos multifuncionais dispostos de acordo 
com a natureza e complexidades das atribuições, com funções determinadas para cada 
um, anexo IV, desta Lei. 
 
Parágrafo único. A carreira se inicia com a posse no cargo para o qual o servidor 
prestou concurso público de provas ou provas e títulos, satisfeitas as normas legais e 
disposições desta Lei, ou dela decorrentes, se a nomeação for posterior à aprovação 
desta Lei, ou pela transformação do cargo original no cargo estabelecido por este Plano. 
  
Art. 7º - Na carreira dos servidores públicos efetivos haverá de I a VIII Níveis, conforme 
as peculiaridades de cada cargo.  
   
Art. 8º - A classe inicial da carreira dos servidores é a CLASSE” A” com referência de 1 
a 14.  
 
Art. 9º - Os novos cargos criados, serão constituídos pelos cargos atuais de funções 
assemelhadas, conforme correlação estabelecida no Anexo I, desta lei, com observância 
no artigo 6.º e seu parágrafo único. 
 
Art. 10 - A habilitação mínima, a jornada de trabalho, o número de vagas e o 
vencimento inicial de cada cargo estão definidos nos anexos I, II, IV e V, desta lei.  
 

TÍTULO III 
DA INVESTIDURA, DO PROVIMENTO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

CAPÍTULO I 
DA INVESTIDURA 

 
Art. 11 - A investidura nos cargos regidos por esta Lei dar-se-á por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, na Classe “A” da Referência 1, correspondente ao cargo 
pretendido, conforme especificados nos anexos II e V, desta lei.  
 
Art. 12 -Os cargos do Quadro Próprio da Administração Municipal da Administração 
Direta e Indireta, são acessíveis a todos os brasileiros e naturalizados, respeitadas as 
exigências fixadas em Lei e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São 
Miguel do Tocantins, Lei nº 13/2002 e suas alterações. 
 
Art. 13 -Os cargos determinados nos Anexos I e II serão providos segundo o regime 
estatutário instituído por este Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e 
Vencimentos dos Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta.  
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Art. 14 - Compete ao Poder Executivo Municipal, constatando a necessidade e a 
existência de vagas, determinar a abertura de concurso público de provas ou de provas 
e títulos para preenchimento dos cargos.  
 
Parágrafo único. No edital do concurso deverá constar obrigatoriamente, dentre outras 
instruções oportunas, a habilitação mínima exigida, os cargos, vagas e vencimentos, a 
serem providos e o prazo de validade do concurso.  
 
Art. 15 - O concurso público, com caráter eliminatório, abrangerá duas etapas:  
I - de caráter obrigatório, composto das seguintes provas:  
a)prova escrita de conhecimentos;  
b)exame médico ocupacional, que poderá abranger todos os exames pertinentes à 
aferição das condições de saúde física e mental dos candidatos;  
 
II - de caráter facultativo, podendo ser incluídas todas ou algumas das seguintes provas:  
a)prova prática de verificação dos conhecimentos das funções previstas para o cargo;  
b)prova de títulos;  
c)prova de aptidão física;  
d)avaliação psicológica, com análise do perfil exigido para o cargo.  
 
Art. 16 - O edital do concurso público definirá as regras específicas para participação, 
aprovação e classificação dos candidatos, contendo obrigatoriamente:  
I – a fixação das etapas previstas no artigo anterior para o certame, bem como as 
respectivas fases distintas e sua pontuação;  
II – o limite de candidatos classificados em cada etapa que poderão participar das 
etapas posteriores.  
 

CAPÍTULO II 
DO PROVIMENTO 

 
Art. 17 - São condições essenciais para o provimento nos cargos descritos nesta Lei, 
além dos requisitos específicos a cada um deles:  
I -ser brasileiro ou ser naturalizado, nos termos da legislação pertinente;  
II -ter a idade mínima de dezoito anos completos na data da nomeação;  
III -estar em dia com as obrigações militares e eleitorais previstas em Lei;  
IV -estar em pleno gozo de seus direitos políticos;  
V -possuir a habilitação exigida para o exercício do cargo, e  
VI -possuir aptidão física, mental e emocional para o exercício do cargo, constatada 
mediante laudo pericial realizado por equipe médica do Município.  
 
Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no caput deste artigo, a nomeação 
depende da prévia verificação da inexistência de acumulação de cargos vedada pela 
Constituição Federal.  
 
Art. 18 - O provimento nos cargos descritos para este Plano de Carreira somente será 
efetivado após aprovação e classificação em concurso público de provas ou provas e 
títulos.  
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Art. 19 - O ingresso no quadro dos cargos efetivos de carreira, após aprovação do 
candidato em concurso público, será efetivado na referência inicial da CLASSE A, 
independente da habilitação que possuir na data de sua nomeação.  
 
Parágrafo único. Fica ressalvado à Administração o direito de exigir no edital de 
concurso público para determinada função do cargo, habilitação específica ou titulação 
superior à mínima prevista para o cargo, condição em que o candidato aprovado terá 
seu provimento na referência 1 (um) da classe correspondente à habilitação exigida pelo 
edital.  
 
Art. 20 - Admitir-se-ão outras formas de seleção pública, nos termos da lei e em caráter 
excepcional, para suprir necessidade de:  
I- provimento temporário, com fundamento na legislação específica, e  
II - substituição emergencial de titulares do cargo.  
 

CAPÍTULO III 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
Art. 21 - Os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo ficarão 
sujeitos ao estágio probatório, com duração de três anos, contados a partir da data da 
posse e exercício.  
 
§ 1.º - O estágio probatório ficará suspenso nas seguintes hipóteses:  
I -para exercer cargo comissionado;  
II -quando exercer atividades estranhas às suas funções;  
III -para exercer mandato eletivo, e  
IV -a partir da instauração de processo administrativo para apuração da permanência 
do servidor no serviço público, decorrente de insuficiência de desempenho nas 
avaliações, reabilitando-se a contagem deste período caso o servidor seja considerado 
apto.  
 
§ 2.º - Durante o período de estágio probatório os servidores públicos serão submetidos 
a avaliações periódicas semestrais, nas quais serão apurados os seguintes requisitos 
necessários à comprovação de sua aptidão para o cargo:  
I -disciplina e cumprimento dos deveres;  
II -assiduidade e pontualidade;  
III -eficiência;  
IV -capacidade de iniciativa;  
V -responsabilidade;  
VI -criatividade;  
VII -cooperação;  
VIII -ética e postura, e  
IX -condições emocionais para o desempenho das funções.  
 
§ 3.º - Cabe à Administração Municipal garantir os meios necessários para o 
acompanhamento e avaliação dos servidores públicos. 
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§ 4.º - As progressões na carreira previstas neste Plano somente terão início após a 
conclusão do estágio probatório.  
 
Art. 22 - Durante o período de estágio probatório o servidor público será acompanhado 
e orientado na execução de suas atividades a fim de promover a sua integração ao 
ambiente de trabalho e o desenvolvimento de suas potencialidades.  
 
Art. 23 - Concluídas as avaliações do estágio probatório e sendo o servidor considerado 
apto para o exercício das funções inerentes ao cargo para o qual foi aprovado em 
concurso público, o servidor será confirmado no cargo e considerado estável no serviço 
público.  
 
Art. 24 - Constatado pelas avaliações que o servidor não preenche os requisitos 
necessários para o desempenho de suas funções, caberá à autoridade competente, sob 
pena de responsabilidade, iniciar o processo administrativo, assegurando ao servidor o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.  
 

TÍTULO IV 
SISTEMA DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DE PESSOAL 

 
Art. 25 - Fica criado o Sistema de Mapeamento de Competências de Pessoal, 
instrumento de gestão de pessoas que objetiva o desenvolvimento profissional e orienta 
suas possibilidades de crescimento profissional, refletindo as expectativas e 
necessidades da Administração Municipal.  
 
Art. 26 - O Sistema de Mapeamento de Competências de Pessoal abrange:  
I -o processo de avaliação de competências;  
II -os programas de qualificação profissional, e  
III -as demais ações desenvolvidas pela Administração para atingimento de seus 
objetivos.  
 
§ 1º - A avaliação das competências poderá ser utilizada para:  
I -acompanhamento gerencial;  
II -desenvolvimento na carreira, e  
III -programas de capacitação.  
 
§ 2º - A avaliação de competências será formulada considerando as especificidades de 
cada cargo e ou segmentos, e terá seu conteúdo detalhado e valoração fixados por 
decreto do Executivo Municipal.  
 

TÍTULO V 
DA TRAJETÓRIA DE CARREIRA 

CAPÍTULO I 
DAS CARREIRAS 
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Art. 27 - As possibilidades de progressão na carreira, de acordo com o respectivo cargo, 
estão classificadas em:  
I – Progressão Vertical:  
a) progressão vertical de um nível para outro por qualificação profissional;  
 
II - Progressão Horizontal por tempo de serviço público; 
a) progressão Horizontal por tempo de serviço público, por mérito de uma referência 
para outra, dentro do mesmo nível, mediante avaliação de desempenho.  

 
CAPÍTULO II 

DA PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO 
 
Art. 28 – A progressão na carreira por tempo de efetivo exercício no serviço público 
consiste na passagem de uma Classe e Referência para outra, dentro do mesmo nível e 
será concedida automaticamente, observado o interstício de 36 (trinta e seis) meses, 
independentemente da progressão por mérito.  
 
Art. 29 - Não será concedida a progressão por efetivo tempo de exercício ao servidor 
que:  
I -estiver em estágio probatório;  
II -estiver em disponibilidade;  
III -estiver em licença sem vencimentos;  
 

CAPÍTULO III 
DA PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Art. 30 - A promoção por qualificação profissional ocorrerá sempre na data de 1.º março 
aos que apresentarem a documentação comprobatória até a data de 30 de junho do 
exercício anterior, obedecido sempre o interstício de 24 (vinte a quatro) meses da última 
progressão.  
 
Art. 31 - Se, durante o interstício o servidor obtiver qualificação profissional superior à 
prevista para a classe seguinte, deverá permanecer 12 (doze) meses na classe 
imediatamente posterior.  
 
Art. 32 - Não se concederá promoção por qualificação profissional ao servidor que:  
I -estiver em estágio probatório;  
II - estiver aposentado pelo regime próprio do Município na data da publicação desta 
Lei;  
III -estiver em disponibilidade;  
IV -estiver cedido a outro órgão de qualquer dos Poderes e de qualquer esfera, sem 
ônus para o Município;  
V -estiver afastado em licença para tratar de assuntos particulares;  
VI -estiver em licença para tratamento de saúde por mais de seis meses;  
VII -tenha sofrido penalidade de suspensão através de processo administrativo 
transitado em julgado, durante o interstício;  
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VIII -tenha faltado ao serviço por dez dias alternados ou cinco dias consecutivos, 
injustificadamente, em cada exercício, e  
IX -tenha recebido formalmente duas advertências escritas ou uma suspensão do 
serviço.  
 
Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão, de mandato eletivo ou classista, não 
impede o desenvolvimento na carreira por qualificação profissional.  
 

CAPÍTULO IV 
DA PROGRESSÃO POR MÉRITO 

 
Art. 33 - A progressão na carreira por mérito profissional é a passagem de uma Classe e 
Referência para outra, sempre no mesmo nível e será concedida de acordo com a 
avaliação de competências definida nos Artigos 25 e 26 e condicionada à 
disponibilidade orçamentária, financeira e abertura de vagas pela Administração, de 
acordo com regulamentação a ser aprovada por decreto.  
 
§ 1.º - Para a progressão de que trata o caput será obedecido o interstício de 36 (trinta e 
seis) meses, devendo o primeiro procedimento ocorrer no prazo mínimo de 36 (trinta e 
seis) meses da publicação desta Lei.  
 
§ 2.º - Para o procedimento de progressão por mérito, que ocorre de forma horizontal, 
considerar-se-á o resultado do processo de avaliação de competências realizado no 
interstício, (realizadas anualmente) conforme regulamentação em decreto.  
 
§ 3.º - O servidor em efetivo exercício que obtiver a classificação para a progressão 
horizontal por mérito, poderá avançar até duas Classes a cada procedimento.  
 
§ 4.º - O resultado final do procedimento de progressão por mérito, obedecerá à ordem 
de classificação dos candidatos.  
 
Art. 34 - Para participar do procedimento de progressão por mérito o servidor deverá 
apresentar, devidamente preenchido, o Formulário de Gestão Profissional, cujo 
conteúdo, bem como as condições necessárias para tal, serão regulamentadas em 
decreto específico.  
 
Art. 35 - O processo de avaliação para progressão por mérito será norteado pelos 
seguintes princípios:  
I -participação democrática: a avaliação deve ser realizada em todos os níveis, com a 
participação direta do avaliado e da equipe específica para esse fim;  
II -universalidade: todos os servidores, inclusive os que ocupem cargos ou funções de 
chefia, devem ser avaliados pelos indicadores e sistemas de pontuação específicos da 
função;  
III - amplitude: a avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atuação profissional do 
servidor que compreendem:  
a) a formulação de políticas administrativas sua aplicação para todos os setores da 
administração municipal;  
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b)o desempenho dos profissionais dentro de suas funções pertinentes;  
c)a estrutura do órgão em que exerce a função;  
d)as condições socioeducativas do público atendido pelo servidor;  
e)os resultados da eficiência dos serviços de cada setor ou órgão da administração 
municipal;  
IV -objetividade: a escolha de requisitos deverá possibilitar a análise de indicadores 
qualitativos e quantitativos, sendo que a avaliação deverá ser realizada por uma equipe, 
com participação de um servidor indicado pelos seus pares, e  
V -transparência: o resultado da avaliação deverá ser analisado pelo avaliado e pelos 
avaliadores com vistas à superação das dificuldades detectadas para o desempenho 
profissional.  
 
Art. 36. A avaliação de desempenho para progressão por mérito tem como finalidades:  
I – obtenção de pontuação para avanço na carreira, e  
II -fixação de penalidades, constatada a insuficiência profissional. 
 
Art. 37 - Não será concedida progressão por mérito ao servidor que:  
I -estiver em estágio probatório;  
II -estiver aposentado pelo regime próprio do Município na data da publicação desta 
lei;  
III -estiver em disponibilidade;  
IV -estiver cedido a outro órgão de qualquer dos Poderes e de qualquer esfera, sem 
ônus para o Município;  
V -estiver afastado em licença para tratar de interesses particulares;  
VI -estiver em licença para tratamento de saúde por mais de 6 (seis) meses;  
VII -tenha sofrido penalidade de suspensão através de processo administrativo 
transitado em julgado, durante o interstício;  
VIII -tenha faltado ao serviço por dez dias alternados ou cinco dias consecutivos, 
injustificadamente, em cada exercício;  
IX -tenha recebido formalmente duas advertências escritas ou uma suspensão do 
serviço.  
X -seja considerado inapto física ou mentalmente;  
XI -estiver em licença para desempenho de mandato eletivo ou representação classista;  
XII -estiver afastado do cargo por prisão judicial.  
 
Art. 38 - Conceder-se-á progressão por mérito, independentemente de avaliação de 
competência, mediante requerimento, nos seguintes casos:  
I -quando no exercício de cargo em comissão ou efetivo, mas respondendo por encargos 
de direção, chefia, assessoramento superior ou equivalente;  
II -aos servidores que, independentemente da idade, tiverem completado trinta e cinco 
anos de contribuição no serviço público, se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher, e  
III -a critério da Administração Municipal, a avaliação de desempenho/competência 
funcional, poderá ser automática quando o servidor não apresentar nenhuma falta 
injustificada, não tiver se afastado por licença médica e não ter sido advertido durante o 
período avaliado.  
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Art. 39 - O procedimento de progressão na carreira por mérito, será composto de duas 
partes:  
I -pontuação obtida na avaliação de competência;  
II -apresentação e validação de:  
a)tempo de efetivo exercício no cargo e declaração de assiduidade;  
b)tempo de gerenciamento de equipes decorrente de designação formal;  
c)registro de produção junto a órgãos competentes.  
 
Parágrafo único. Os pesos de cada um dos incisos deste Artigo e a valoração atribuída a 
cada uma das alíneas do inciso II, bem como a fixação de seus desdobramentos, quando 
couber, serão definidos através de decreto.  
 
Art. 40 - Para a realização de cada procedimento de progressão por mérito, a 
Administração fixará, mediante inserção em tópico específico da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual o número de vagas ofertado.  
 
Art. 41 - O resultado final do procedimento de progressão por mérito obedecerá a 
ordem de classificação dos candidatos.  
 
Art. 42 - O servidor, ao completar setenta anos de idade, terá direito à progressão por 
mérito e por tempo de serviço, se a última progressão ocorreu há pelo menos um ano.  

 
CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
Art. 43 - Fica criada por decreto do Poder Executivo, a Comissão Permanente de 
Avaliação e Gestão do Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Vencimentos, 
composta de três membros efetivos do quadro de pessoal, presidida pelo titular do 
órgão responsável pelo setor de Recursos Humanos, ou por outro presidente indicado 
pelo Secretário de Administração.  
 
Art. 44 - A Comissão Permanente de Avaliação e gestão do Plano de Cargos, Carreira, 
Desenvolvimento e Vencimentos terá as seguintes atribuições:  
I – participar da elaboração dos instrumentos de avaliação para a progressão por mérito 
e do Sistema de Mapeamento de Competência de Pessoal;  
II - participar da elaboração dos instrumentos de avaliação do estágio probatório e 
coordenar os trabalhos de sua aplicação;  
III - analisar e emitir parecer sobre os documentos apresentados pelos servidores para 
progressão por qualificação profissional;  
IV - coordenar os trabalhos das comissões setoriais de avaliação para progressão na 
carreira;  
V - responder a recursos interpostos contra o resultado da avaliação para progressão na 
carreira;  
VI – emitir parecer final sobre os processos de avaliação para progressão na carreira;  
VII - apresentar propostas para o aperfeiçoamento do Plano de carreira;  
VIII - participar e opinar sobre as regulamentações do Plano de carreira;  
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IX - opinar sobre a possibilidade de suspensão das progressões na carreira quando o 
índice de despesa de pessoal alcançar o limite máximo estabelecido na Lei  
complementar n.º 101/2000, e  
X - efetuar outras atribuições relacionadas no decreto de instituição da Comissão.  
 
Parágrafo único. A Comissão Permanente de Avaliação e Gestão do Plano de Cargos, 
Carreira, Desenvolvimento e Vencimentos deverá, no prazo de noventa dias de sua 
constituição, elaborar um Regimento Interno definindo sua atuação, datas e prazos de 
reuniões, forma de designação dos membros, bem como outras regulamentações 
necessárias ao seu pleno funcionamento.  
 

CAPÍTULO VI 
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

   
Art. 45 - A qualificação profissional dos servidores, deverá resultar de programas de 
capacitação compatíveis com a natureza e as exigências dos respectivos cargos, tendo 
por objetivos:  
I -o desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias ao desempenho das atribuições do cargo, e  
II -o aperfeiçoamento das competências necessárias ao desempenho de funções técnicas 
de assessoramento e de direção.  
 
Art. 46 - O Poder Executivo Municipal deverá criar sistema de capacitação e 
desenvolvimento dos ocupantes de cargos efetivos, visando atender as necessidades 
dos cargos e carreiras de que trata esta lei e objetivando melhorar os resultados de 
eficiência e qualidade dos serviços públicos.  
 
Art. 47 - Os cursos e palestras de caráter objetivo e prático, serão ministrados:  
I -pela Administração Direta, Indireta e Autárquica do Poder Executivo Municipal, 
sempre que possível, e com a utilização de integrantes do quadro de pessoal do 
Município;  
II -mediante contratação de serviços com entidades ou profissionais especializados, e  
III -mediante o encaminhamento de pessoal à instituições especializadas, sediadas ou 
não no Município.  
 
Art. 48 - Quando da oferta e realização de cursos de aperfeiçoamento e capacitação, a 
Administração Municipal determinará a validade ou não do curso para efeitos de 
progressão funcional, levando em consideração a carga horária e importância para a 
melhoria na qualidade do serviço público, cujos critérios e disposições deverão ser 
definidos por decreto.  
 
Art. 49 - A critério da Administração Municipal poderão ser concedidos auxílios 
financeiros do Poder Público Municipal a qualquer atividade em que seja reconhecido o 
interesse de aperfeiçoamento ou especialização do servidor público, como viagens de 
estudo, participação em congressos e outros eventos, publicações técnico-científicas, 
didáticas e similares.  
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TÍTULO VI 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DA JORNADA DE TRABALHO   

 
Art. 50 – A carga horária máxima dos servidores municipais, do Município de São 
Miguel do Tocantins, fica definida como sendo de 40 (quarenta) horas semanais.  
 
Art. 51 - O servidor que atuar em jornada parcial poderá ter sua jornada de trabalho 
ampliada em caráter excepcional e transitório, condição em que terá seus vencimentos 
ampliados proporcionalmente à nova carga horária.  
 
§ 1.º - Atuando o servidor em jornada integral poderá sua jornada de trabalho ser 
reduzida temporariamente, mediante acordo entre a administração e o servidor, com 
redução proporcional em sua remuneração.  
 
§ 2.º - Retornando o servidor à sua jornada original, seu vencimento retornará ao seu 
valor anterior, correspondente ao nível em que se encontra posicionado na tabela de 
vencimentos do cargo.  
 
Art. 52 - O Poder Executivo Municipal poderá fixar, por decreto, jornadas especiais para 
determinadas categorias de servidores, de caráter temporário, sem alteração no valor 
dos vencimentos, seja por redução da jornada ou retorno à jornada original fixada no 
edital do concurso público.  
 
Art. 53 - O número de vagas a serem preenchidas para cada uma das jornadas de 
trabalho relativas a cada cargo deverá ser definido no respectivo edital de concurso 
público, com observância da nº 117/2017 (quadro permanente dos servidores 
municipais) e suas alterações posteriores.  
  

CAPÍTULO II 
DAS TABELAS DE VENCIMENTOS 

 
Art. 54 - Para cada cargo e jornada de trabalho é estabelecida uma tabela de 
vencimentos constituída de 14 Classes com acréscimo de % especifica entre as Classes e 
Referencias, sendo o servidor integrante do cargo posicionado na Classe e referência 
que constituirá seu vencimento básico, conforme Tabelas do anexo V, desta Lei. 
 

CAPÍTULO III 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 55 - Em retribuição ao efetivo exercício do cargo, os servidores públicos municipais 
da administração direta perceberão vencimento expresso em moeda nacional, referente 
a cada Nível, Classe e Referência dos respectivos cargos, constante das respectivas 
tabelas de vencimentos do anexo V desta Lei.  
 
Art. 56 - Para efeitos desta Lei, considera-se:  
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I - vencimento básico, o valor fixado para o Nível, Classe e Referência em que se 
encontra posicionado o servidor na tabela de vencimentos;  
II - vencimento inicial da carreira, o valor corresponde à Referência 1 (um) da classe A 
do cargo, e  
III - vencimento inicial da classe, o valor correspondente à Classe A da Referência 1(um) 
de cada Nível. 
 
Art. 57 - Os acréscimos pecuniários a que têm direito os servidores serão calculados 
sobre o vencimento básico e serão a ele somados, constituindo sua remuneração.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS VANTAGENS 

 
Art. 58 - Além do vencimento básico do cargo, os servidores públicos municipais da 
administração direta poderão perceber as seguintes vantagens pecuniárias:  
I– gratificações;  
II – adicional noturno;  
III – adicional de insalubridade e periculosidade;  
IV – adicional por tempo de serviço público efetivo municipal;  
V – ajuda de custo e diárias.  
 
Parágrafo único. As vantagens previstas neste artigo serão regulamentadas e regidas 
segundo o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Miguel do 
Tocantins, Lei nº 13/2002.  
 
Art. 59 -A Administração Municipal poderá conceder gratificação por serviços técnicos 
especializados para servidor que desempenha função relevante e de extrema 
responsabilidade e complexidade.  
 
§ 1.º - A gratificação por serviços técnicos especializados poderá variar de 1% (um por 
cento) a 100% (cem por cento) do vencimento básico do servidor e será autorizada por 
decreto do executivo.  
 
§ 2.º - Aos ocupantes do cargo de Agente de Segurança e Proteção que desenvolverem 
funções de segurança e defesa civil, dentro do Núcleo de Proteção e Vigilância 
Municipal poderá ser concedida gratificação de até 50% (cinqüenta por cento) sobre o 
valor inicial da carreira.  
 
Art. 60 - Os servidores efetivos de carreira que ocuparem cargos em comissão de 
qualquer órgão que compõe a estrutura administrativa do Município, poderão ser 
remunerados de acordo com as hipóteses seguintes:  
I- pela remuneração integral do cargo em comissão respectivo;  
II -pelo vencimento básico de seu cargo efetivo, e  
III - pelo vencimento de seu cargo efetivo acrescido de gratificação.  
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Art. 61 - O servidor efetivo ocupante de cargo comissionado terá direito à progressão na 
carreira, ainda que seus efeitos financeiros decorrentes da promoção não sejam 
imediatamente sentidos.  

 
TÍTULO VII 

DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DA LOTAÇÃO, REMOÇÃO E DA PERMUTA 
SEÇÃO I 

DA LOTAÇÃO 
Art. 62 - Os servidores abrangidos por este Plano terão suas lotações nas Secretarias 
respectivas.  
 
Art. 63 - O servidor aprovado em concurso público aberto, a pedido do titular do órgão 
e obedecida à ordem de classificação, terá sua lotação na secretaria respectiva.  
 
Parágrafo único. Após o ato da posse, ao servidor será determinado, pelo titular do 
órgão, seu local de exercício.  
 
Art. 64 - O servidor, quando convocado para exercer funções em outro órgão da 
Administração Municipal, ou órgão de outro ente federativo, ou para exercer cargo em 
comissão, terá direito de retorno à secretaria de origem e, preferencialmente, no mesmo 
local de exercício.  

 
SEÇÃO II 

DA REMOÇÃO E DA PERMUTA 
 
Art. 65 - A decisão sobre a concessão de remoção, a pedido ou por permuta, de um 
órgão de lotação para outro, atenderá prioritariamente ao interesse público e às 
necessidades da Administração Municipal, observado o princípio da equidade.  
 
Art. 66 - A remoção poderá ser feita a pedido do servidor, indicando para qual órgão ou 
secretaria pretende se transferir e a justificativa do pedido, porém somente será 
efetivada com a concordância recíproca dos titulares das secretarias envolvidas.  
 
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese o deferimento da remoção poderá ser 
condicionado à contratação de novos servidores para sua substituição.  
 
Art. 67 - A remoção por permuta é efetuada através de pedido recíproco dos servidores 
interessados, os quais trocarão de local de exercício, porém somente será efetiva com a 
concordância dos titulares dos órgãos envolvidos.  
 

TÍTULO VIII 
DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO 

CAPÍTULO I 
DO ENQUADRAMENTO 
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Art. 68 – O enquadramento dos servidores efetivos no plano de cargos, carreira e 
remuneração, fixado por esta lei, nas tabelas de vencimento respectivas, será efetuado:  
I - nos cargos descritos por esta lei, conforme correlação, definidos no anexo I;  
II – no Nível correspondente à habilitação que possuir na data da publicação desta Lei, 
na tabela de vencimentos respectiva, definidos nos anexos II e V;  
III – na Classe e Referência correspondente ao seu tempo de serviço, à razão de uma 
referência para cada ano de efetivo exercício no serviço público municipal de São 
Miguel do Tocantins, definidos nas tabelas do Anexo V;  
IV – avanço de uma Referência para outra a cada 3 (três) anos de efetivo exercício 
público municipal de São Miguel do Tocantins.  
 
§ 1.º - Para início da contagem de tempo de serviço, para efeito no disposto no inciso III 
deste Artigo, é considerada como data de ingresso no Quadro Geral da Prefeitura 
Municipal, independente do regime jurídico em vigor, os servidores admitido através 
de concurso público provas e de provas e títulos, dos concurso realizados a partir do 
ano de 1995 a 2016.  
 
Art. 69 – Os servidores efetivos comtemplados por este plano, serão enquadrados 
somente na horizontal, no Nível, Classe e Referência correspondente ao seu tempo de 
serviço, à razão de uma referência para cada ano de efetivo exercício no serviço público 
municipal de São Miguel do Tocantins, definidos nas tabelas I, II e III do Anexo V, desta 
lei, a partir de Janeiro do ano de 2020.  
 
§ Único - Os servidores efetivos comtemplados por este plano, Só serão enquadrados na 
vertical, na Classe e Referência correspondente ao nível e seu tempo de serviço, à razão 
de uma referência para cada ano de efetivo exercício no serviço público municipal de 
São Miguel do Tocantins, definidos nas tabelas I, II e III do Anexo V, desta lei, a partir 
de março do ano de 2021.  
 
Art. 70 - Em nenhuma hipótese o valor da classe e referência em que for posicionado o 
servidor poderá ser inferior ao valor do vencimento atual.  
 
Art. 71 - Os servidores que se encontrarem em estágio probatório serão enquadrados na 
Referência 1 (um) da classe correspondente à habilitação mínima exigida para o cargo 
em concurso.  
 
Art. 72 - Os servidores que na data da publicação desta lei não possuírem o nível 
fundamental completo que é a habilitação mínima exigida, serão enquadrados na 
Classe “A” da Referência 1, da tabela I do anexo V, aplicando-se as condições de 
enquadramento pertinentes à referência, estabelecidas nos artigos 68 a 69 desta Lei.  
 
§ 1.º - O servidor em nível I da classe “A” da Referência 1, da tabela I do anexo V, será 
de nível em extinção, enquadrado nesta condição, terá direito apenas à progressão 
horizontal por avaliação de desempenho.  
 
§ 2.º - Obtendo o servidor a habilitação mínima exigida para o cargo este será 
automaticamente enquadrado no nível II da Classe e Referência 1, da tabela I do anexo 
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V, deste Plano de carreira, na classe correspondente àquela que ocupava na classe 
anterior, a partir de março do ano de 2021. 
 
§ 3.º - A promoção vertical por titulação e a progressão horizontal por mérito dos 
servidores enquadrados na classe “A” da Referência 1, da tabela I do anexo V, 
obedecerão aos mesmos critérios, prazos e condições dos demais servidores, conforme 
estabelecido nesta Lei.  
 

CAPÍTULO II 
DAS VAGAS 

 
Art. 73 - Fica definidos e mantidos no Anexo I desta Lei, os cargos e o quantitativo de 
vagas por cargo existente.  
 
Parágrafo único. Nos casos em que houve a união de dois ou mais cargos para a 
formação de cargo novo, o número de vagas é correspondente à soma das vagas de 
cada cargo original.  

 
TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 74 - Os servidores fazem jus a trinta dias consecutivos de férias, que podem ser 
acumuladas, até o máximo de dois períodos.  
 
§ 1.º - Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos doze meses de 
exercício.  
 
§ 2.º - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.  
 
Art. 75 - Fica assegurado o enquadramento dos aposentados cujos benefícios foram 
concedidos nas hipóteses previstas nos Artigos 3.º e 6.º da Emenda Constitucional n.º 
41, de 19/12/2003, de acordo com o cargo ou função em que foi concedido o benefício.  
 
Parágrafo único. Ficam vedadas aos aposentados e pensionistas quaisquer das formas 
de progressão e crescimento previstos nesta lei.  
 
Art. 76 - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a implantar, para qualquer cargo 
de sua abrangência, programas de qualidade, produtividade e remuneração variável, 
segundo critérios a serem regulamentados através de decretos específicos.  
 
Parágrafo único. A remuneração decorrente dos programas autorizados nos termos do 
caput deste Artigo, não será incorporada aos vencimentos e aos proventos de 
aposentadoria, nem incidirá para cálculos de quaisquer vantagens.  
 
Art. 77 - Fica autorizado o Poder Executivo a estabelecer, através de decreto, critérios 
para o trabalho dos servidores em regime de plantão, escala de trabalho ou jornada de 
trabalho diferenciada.  
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Art. 78 – O primeiro procedimento específico de progressão por tempo de serviço 
público ocorrerá 36 (trinta e seis) meses após a entrada em vigor desta Lei, a fim de ser 
mantida a alternância de anualidade com a progressão por mérito.  
 
Art. 79 - O primeiro procedimento específico de progressão por qualificação 
profissional deverá ocorrer em 1º de janeiro de 2021, será regulamentado por decreto 
específico e, a partir dessa data, terá interstício de 36 (trinta e seis) meses.  
 
Parágrafo único - Somente serão considerados como títulos os documentos que 
comprovem a conclusão do curso há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à 
data da publicação desta Lei.  
 
Art. 80 - Será de competência de cada uma das entidades da Administração Indireta 
abrangidas por esta lei, a realização dos procedimentos específicos de progressão ou 
crescimento dos seus servidores, de acordo com orientações e supervisão dos 
departamentos Administrativo e de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Administração.  
 
Art. 81 - Os servidores admitidos através de concurso público de provas e de provas e 
títulos, no qual o edital do referido concurso não especifica a carga horarias aos devidos 
cargos, fica definida a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, com seus 
vencimentos correspondentes a cargo.  
 
Parágrafo único - Este direito não se aplica aos profissionais das áreas especificas da 
educação e saúde.  
 
Art. 82 - Os acréscimos pecuniários decorrentes de reajustes ao funcionalismo, 
concessão de vantagens acessórias de caráter transitório e os decorrentes de progressão 
na carreira somente serão concedidos se atenderem ao disposto na Lei Complementar 
101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
Art. 83 - Os candidatos aprovados em concurso na vigência desta lei, ao serem 
nomeados, passarão a ocupar o cargo correspondente ao Nível, a Classe e a Referência 
nas tabelas I, II e III, estabelecidas por esta Lei, no anexo V e  
  
I – O edital de concurso deverá obedecer as regras especificas nos anexos I, II, III, IV e V, 
desta Lei. 
 
Art. 84 - Integram a presente Lei os anexos I, II, III, IV e V.  
 
Art. 85 - Esta Lei será regulamentada no que couber no prazo de até 180 (cento e 
oitenta) dias após sua Publicação.  
 
Art. 86 – A partir da data de publicação desta Lei, o Poder Executivo deverá emitir 
Decreto de enquadramento Horizontal de todos os servidores abrangidos por este 
Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Vencimentos – PCCDV.  
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Art. 87 - O Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Vencimentos – PCCDV, de 
que trata esta Lei, será revisado a cada três anos, a contar da data de sua publicação.  
 
Art. 88 – Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, por decreto proceder a 
atualização das tabela I, II e III do anexo V desta lei, pelo fato de ser baseado no salário 
mínimo, conforme reajuste nacional: 
 
I - vencimento inicial da tabela I (Nível I, da Classe “A” na Referência 1, da tabela I);  
II -vencimento inicial da tabela II (Nível III, da Classe “A” na Referência 1, da tabela I) e  
III - vencimento inicial da tabela III (Nível V, da Classe “A” na Referência 1, da tabela 
II). 
 
Art. 89 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta do 
orçamento próprio do Poder Executivo Municipal, suplementada se necessário.  
 
Art. 90 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2020.  
 
Art.91 -  Revogando as disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2019. 
 

 
 
 
 

_____________________________________________________  

ELISÂNGELA ALVES CARVALHO SOUSA 
Prefeita Municipal 
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LEI Nº 153/2019,    de 30 de dezembro de 2019. 

 
ANEXO I 

CARGOS ATUAIS-Relacionados a Lei Municipal nº 117/2017, nos anexos I e II 

CARGOS QUANTIDADE DE 
VAGAS EXISTENTE 

Almoxarife 03 

Assistente Administrativo 19 

Atendente 11 

Auxiliar Administrativo 02 

Auxiliar de Contabilidade 02 

Auxiliar de Serviços Gerais 81 

Digitador 02 

Eletricista 03 

Engenheiro Agrônomo 01 

Escriturário 02 

Fiscal 02 

Fiscal tributário 01 

Gari 08 

Mecânico 02 

Médico Veterinário 01 

Motorista 24 

Porteiro Servente 57 

Técnico Agrícola 01 

Técnico Agropecuário 01 

Técnico Ambiental 01 

Técnico em Contabilidade 03 

Técnico em Contabilidade Pública 01 

Técnico em Informática 02 

Tratorista 05 

  

TOTAL ................................................................................................................................. 235 
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ANEXO II 

TABELA DE HABILITAÇÃO MINIMA, VENCIMENTO INICIAL E QUANTITATIVO DE VAGAS PARA CADA 
CARGO. 

CARGO HABILITAÇÃO JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
INICIAL 

Nº DE 
VAGAS 

Almoxarife Fundamental Incompleto 40 horas 1039,00 02 

Almoxarife Ensino médio 40 horas 1045,24 01 

Assistente Administrativo Ensino médio 40 horas 1045,24 19 

Atendente Ensino fundamental 40 horas 1039,00 11 

Auxiliar Administrativo Ensino médio 40 horas 1045,24 02 

Auxiliar de Contabilidade Ensino médio 40 horas 1045,24 02 

Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Fundamental Incompleto 40 horas 1039,00 81 

Digitador Ensino médio + profissionalizante 
de Informática 

40 horas 1045,24 02 

Eletricista Ensino fundamental 40 horas 1039,00 03 

Engenheiro Agrônomo Curso superior de agronomia e 
inscrição no CREA 

40 horas  2.000,00 01 

Escriturário Ensino fundamental  40 horas 1039,00 01 

Escriturário Ensino médio 40 horas 1045,24 01 

Fiscal Ensino Fundamental 40 horas 1039,00 02 

Fiscal Tributário Ensino médio 40 horas 1045,24 01 

Gari Ensino fundamental Incompleto  40 horas 1039,00 08 

Mecânico Ensino fundamental incompleto 40 horas 1039,00 01 

Mecânico Ensino fundamental  40 horas 1039,00 01 

Médico Veterinário Curso superior de medicina 
veterinária e inscrição no CRMV 

40 horas 2.000,00 01 

Motorista Ensino fundamental incompleto  40 horas 1039,00 19 

Motorista Ensino fundamental  40 horas 1039,00 05 

Porteiro Servente Ensino fundamental Incompleto 40 horas 1039,00 57 

Técnico Agrícola Ensino médio + curso técnico na 
área 

40 horas 1045,24 01 

Técnico Agropecuário Ensino médio + curso técnico na 
área  

40 horas 1045,24 01 

Técnico Ambiental Ensino médio + curso técnico na 
área  

40 horas 1045,24 01 

Técnico em Contabilidade Ensino médio + curso técnico na 
área  

40 horas 1045,24 03 

Técnico em Contabilidade 
Pública 

Ensino médio + curso técnico na 
área  

40 horas 1045,24 01 

Técnico em Informática Ensino médio + curso técnico na 
área 

40 horas 1045,24 02 

Tratorista Ensino fundamental Incompleto + 
habilitação CNH “D” 

40 horas 1039,00 05 

TOTAL ..................................................................................................... ................................................................. 235 
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ANEXO III 

 
PROGRESSÃO VERTICAL 

 

CARGO: Almoxarife 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

I A a O  Alf I 1 a 14 Ensino fundamental incompleto II, III, IV e V 

II  A a O Alf II 1 a 14 Ensino fundamental III 

III  A a O Alf III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV  A a O Alf IV 1 a 14 Ensino médio técnico na área de 
atuação 

V 

V  A a O Alf V 1 a 14 Ensino superior  ............... 

 

 

CARGO: Almoxarife 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

III A a O  Alf III 1 a 14 Ensino médio  IV, V e  VI 

IV  A a O Alf IV 1 a 14 Ensino médio técnico na área de 
atuação 

V 

V  A a O Alf V 1 a 14 Ensino superior   VI 

VI  A a O Alf VI 1 a 14 Pós graduação ................................ 

 

 

CARGO: Assistente administrativo 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

III A a O  AAd III 1 a 14 Ensino médio  IV, V e VI 

IV  A a O AAd IV  1 a 14 Ensino médio técnico na área de 
atuação 

V 

V  A a O AAd V 1 a 14 Ensino superior na área de atuação  VI 

VI  A a O AAd VI 1 a 14 Pós graduação .............................. 

 

 

CARGO: Atendente 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

II A a O  At II 1 a 14 Ensino fundamental  III, IV e V  

III  A a O At III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV  A a O At IV 1 a 14 Ensino médio técnico V 

V  A a O At V 1 a 14 Ensino Superior  .............. 
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CARGO: Auxiliar administrativo 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

III A a O  AuAd III 1 a 14 Ensino médio  IV,V e VI 

IV  A a O AuAD IV 1 a 14 Ensino médio técnico na 
área de atuação  

V 

V  A a O AuAd V 1 a 14 Curso superior VI 

VI  A a O AuAd VI 1 a 14 Pós graduação ........................................ 

 

 

CARGO: Auxiliar de Contabilidade 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

III A a O  AuC III 1 a 14 Ensino médio IV, V, e VI  

IV  A a O AuC IV 1 a 14 Ensino médio técnico na área de 
atuação 

V 

V  A a O AuC V 1 a 14 Curso superior  VI 

VI  A a O AuC VI 1 a 14 Pós graduação ...................................... 

 

 

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

I A a O  ASG I 1 a 14 Ensino fundamental incompleto II, III e IV  

II  A a O ASG  II 1 a 14 Ensino fundamental III 

III  A a O ASG  III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV  A a O ASG  IV 1 a 14 Ensino médio técnico ............... 

 

 

CARGO: Digitador 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

III  A a O Dig III 1 a 14 Ensino médio + profissionalizante 
 de informática 

IV, V,  e VI  

IV A a O Dig IV 1 a 14 Ensino médio técnico na área de atuação V 

V  A a O Dig V 1 a 14 Curso superior  VI 

VI  A a O Dig VI 1 a 14 Pós graduação ............................. 

 

CARGO: Eletricista 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

II A a O  Eltt II 1 a 14 Ensino fundamental  III, IV e V 

III A a O   Elt III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O Elt IV 1 a 14 Ensino médio técnico V 

V A a O  Elt V 1 a 14 Superior ........................... 
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CARGO: Engenheiro Agrônomo 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

V A a O  EAg V 1 a 14 Curso superior de engenharia agrônoma 
e inscrição no CREA 

VI, VII e VIII 

VI A a O   EAg VI 1 a 14 Pós  graduação  VII 

VII A a O EAg VII 1 a 14 Mestrado  VIII 

VIII A a O EAg VIII 1 a 14 Doutorado .................. 

 

 

CARGO:  Escriturário 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

II A a O Esc II 1 a 14 Ensino fundamental III, IV e V 

III A a O Esc III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O Esc IV 1 a 14 Ensino médio técnico na área de 
atuação 

V 

V A a O Esc V 1 a 14 Ensino superior .............. 

 

 

CARGO:  Escriturário 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

III A a O Esc III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O Esc IV 1 a 14 Ensino médio técnico na área de 
atuação 

V 

V A a O Esc V 1 a 14 Ensino superior VI 

VI A a O Esc VI 1 a 14 Pós  graduação ............................................. 

 

 

CARGO: Fiscal 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

II A a O Fis II 1 a 14 Ensino fundamental III, IV e V  

III A a O Fis III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O Fis IV 1 a 14 Ensino médio técnico na área de 
atuação 

........................................ 

 

 

CARGO: Fiscal Tributário 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

III A a O Fis III 1 a 14 Ensino médio  IV,  V e VI 

IV A a O Fis IV 1 a 14 Ensino médio técnico na área 
de atuação 

V 

V A a O Fis V 1 a 14 Curso superior  VI 

VI A a O Fis VI 1 a 14 Pós graduação ........................................... 
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CARGO: Gari 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

I A a O Gar I 1 a 14 Ensino fundamental incompleto II, III e IV  

II A a O Gar II 1 a 14 Ensino fundamental III 

III A a O Gar III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O Gar IV 1 a 14 Ensino médio técnico ............... 

 

 

CARGO: Mecânico 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

I A a O Mec I 1 a 14 Ensino fundamental incompleto II, III e IV 

II A a O Mec II 1 a 14 Ensino fundamental III 

III A a O Mec III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O Mec IV 1 a 14 Ensino médio técnico ................ 

 

 

CARGO: Mecânico 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

II A a O Mec II 1 a 14 Ensino fundamental III e IV 

III A a O Mec III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O Mec IV 1 a 14 Ensino médio técnico ................ 

 

CARGO: Medico Veterinário 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

V A a O  MVet V 1 a 14 Curso superior de medicina 
veterinária e inscrição no CRMV 

VI, VII e VIII 

VI A a O  MVet VI 1 a 14 Pós graduação  VII 

VII A a O  MVet VII 1 a 14 Mestrado VIII 

VIII A a O  MVet VIII 1 a 14 Doutorado ................ 

 

CARGO: Motorista 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

I A a O  Mot I 1 a 14 Ensino fundamental incompleto II, III e IV 

II A a O  Mot II 1 a 14 Ensino fundamental III 

III A a O  Mot III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O  Mot IV 1 a 14 Ensino médio técnico ............... 

 

CARGO: Motorista 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

II A a O  Mot II 1 a 14 Ensino fundamental III e IV 

III A a O  Mot III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O  Mot IV 1 a 14 Ensino médio técnico ............... 

 

 

 

mailto:pmsaomiguel@bol.com.br


 

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
Gabinete da Prefeita 

Construindo Novos Caminhos 
Adm. 2017/2020 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: pmsaomiguel@bol.com.br   
 

CARGO: Porteiro Servente 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

I A a O  Mot I 1 a 14  Ensino fundamental incompleto II, III, e IV 

II A a O  Mot II 1 a 14 Ensino fundamental III 

III A a O  Mot III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O  Mot IV 1 a 14 Ensino médio técnico ............... 

 

 

CARGO: Técnico Agrícola 

Nivel Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

IV A a O  TAg IV 1 a 14 Ensino médio com curso técnico 
especifico 

V e VI 

V  A a O TAg V 1 a 14 Curso superior especifico na área 
de atuação 

VI 

VI  A a O TAg VI 1 a 14 Pós graduação ...................................... 

 

 

CARGO: Técnico Agropecuário 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

IV A a O  TAgp IV 1 a 14 Ensino médio com curso técnico 
especifico 

V e VI 

V  A a O TAgp V 1 a 14 Curso superior especifico na área 
de atuação 

VI 

VI  A a O TAgp VI 1 a 14 Pós  graduação ...................................... 

 

 

CARGO: Técnico Ambiental 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

IV A a O  TAb IV 1 a 14 Ensino médio com curso técnico 
especifico 

V e VI 

V  A a O TAb V 1 a 14 Curso superior especifico na área 
de atuação 

VI 

VI  A a O TAb VI 1 a 14 Pós graduação ...................................... 

 

CARGO: Técnico em Contabilidade 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

IV A a O  TC IV 1 a 14 Ensino médio com curso técnico 
especifico 

V e VI 

V  A a O TC V 1 a 14 Curso superior especifico na área 
de atuação 

VI 

VI  A a O TC VI 1 a 14 Pós graduação  ...................................... 
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CARGO: Técnico em Contabilidade Publica 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

IV A a O  TCP IV 1 a 14 Ensino médio com curso técnico 
especifico 

V e VI 

V  A a O TCP V 1 a 14 Curso superior especifico na área 
de atuação 

VI 

VI  A a O TCP VI 1 a 14 Pós graduação  ...................................... 

 

CARGO: Técnico em informática 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

IV A a O  TIf IV 1 a 14 Ensino médio com curso técnico 
especifico 

V e VI 

V  A a O TIf V 1 a 14 Curso superior especifico na área 
de atuação 

VI 

VI  A a O TIf VI 1 a 14 Pós graduação  ...................................... 

 

CARGO: Tratorista 

Nível Classes Códigos Referencias Habilitação Promoção Vertical 

I A a O Trat I 1 a 14 Ensino fundamental incompleto II, III e IV 

II A a O Trat II 1 a 14 Ensino fundamental III 

III A a O Trat III 1 a 14 Ensino médio IV 

IV A a O Trat IV 1 a 14 Ensino médio técnico ............... 
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ANEXO IV 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Auxiliar de Serviços Gerais ASG 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DE UMA DAS 
FUNÇÕES 

CLASSE I - ensino fundamental incompleto 
CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do Município, de suas autarquias fundações públicas, etc., 
tais como: salas, refeitórios, banheiros, cozinhas, copas, consultórios, pátios, ruas, praças, etc.,  

 Remover pó, lavar   vidros e janelas, varrer e limpar o chão;  

 Utilizar materiais de limpeza, tais como: água, sabão, desinfetante e vassoura para execução de suas tarefas; 

 Coletar o lixo em embalagem adequada;  

 Repor papel higiênico toalhas e sabonetes;  

  Lavar a roupa de cama do berçário, hospitais, postos de saúde, toalhas de banho, rosto e a roupas das crianças;  

 Auxiliar no atendimento das cantinas escolares; 

  Limpar utensílios como: lixeiras, objetos de adorno, mesas e cadeiras;  

 Atender as normas de higiene e segurança do trabalho;  

 Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; 

 Primar pela qualidade dos serviços executados;  

 Zelar pelo asseio pessoal, mantendo sempre limpo trajes e uniformes 

  Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e 
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;  

 Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise;  

 Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;  
 

 
 

 
CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Auxiliar Administrativo AuAd 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico 
CLASSE V - ensino superior 
CLASSE VI – pós graduação  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
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Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Organiza e mantêm o controle e guarda de documentos; 

 Atende telefones, transmitindo os recados às pessoas com as reservas necessárias; 

  Leva e traz documentos de uma unidade para outra, quando solicitado; 

 Efetua anotações e transmite os recados aos demais servidores; 

 Preenche impressos de requerimentos e outros documentos; 

 Atende ao público fornecendo-lhes todas as informações de que necessitam; 

 Redige memorandos, ofícios e relatórios; 

 Organiza os arquivos colocando-os em ordem para facilitar o trabalho de busca de documentos; 

 Recebe e envia correspondências e documentos; 

 Cadastra, organiza, arquiva, consulta, elabora e digita, controla e corrigi planilhas, textos, correspondências, 
relatórios e outros documentos; 

 Lê e arquiva publicações do Diário Oficial do Município; 

 Recebe e da encaminhamento às reclamações; 

 Organiza e confecciona quadros de avisos, recebe e presta contas de verbas de adiantamento, recebe, controla 
e distribui material de consumo, solicita a manutenção predial e de equipamentos, tira cópias, passa e recebe 
fax; 

 Acompanha reuniões de trabalho;  

 Zela pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados; 

 Auxilia na realização das demais atividades administrativas da unidade em que estiver lotado; 

 Duplica documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e 
tinta, regulando o número de cópias; 

 Opera sistema informatizado, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e 
informações, bem como consultar registros; 

 Arquiva processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade 
administrativa, segundo normas preestabelecidas; 

 Recebe, conferi e registra a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a 
protocolo; 

 Controla estoques e distribui material de acordo com as instruções recebidas; 

 Recebe, registra e encaminha o público ao destino solicitado; 

 Efetua todas as demais funções administrativas correlatas ao setor. 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Auxiliar de Contabilidade AuC 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico 
CLASSE V - ensino superior 
CLASSE VI – pós graduação 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Auxiliar na escrituração de livros contábeis, como Diário, Registro de Inventários, Razão, Conta Corrente, Caixa 
e outros, anotando corretamente os dados contidos nos documentos originais, para cumprir as exigências legais 
e administrativas;  

 Auxiliar na classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar custos de 
bens e serviços e para registrar dados contábeis;  

 Auxiliar nos trabalhos de análise, e conciliação de contas conferindo os saldos, para assegurar a correção das 
operações contábeis;  
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 Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando cálculos 
segundo a orientação da chefia e com base em informações de arquivos, fichários e outros;  

 Operar máquinas de contabilidade, acionando seus dispositivos para efetuar lançamentos contábeis;  

 Executar outras tarefas correlatas. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Assistente Administrativo AAd 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico 
CLASSE V - ensino superior 
CLASSE VI – pós graduação  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Atendimento ao público, receber e fazer comunicações telefônicas, anotar recados, agendar reuniões e 
compromissos, responder indagações rotineiras e prestar informações básicas;  

 Digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados; 

 Elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento; 

 Receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos;  

 Conferir, organizar e controlar documentos e processos;  

 Realizar atividades auxiliares em audiência, incluindo digitação;  

  Desempenhar atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.; 

 Minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos, protocolando-os quando necessário, 
entre outros;  

 Registrar, informatizar dados essenciais em disquetes, CDs, DVDs, pen drive;  

  Atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados, redigir ofícios, memorandos, 
cartas, relatórios; 

  Exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva; 

  Realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando, arquivando e registrando 
documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, operando equipamentos para reprodução, 
datilografia e digitação de documentos em geral;  

 Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-
os adequadamente ao final de cada expediente;  

 Primar pela qualidade dos serviços executados; 

 Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público;  

  Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 

 Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 
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CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Atendente At 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL  

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE II - ensino fundamental  
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Prestar serviços de apoio à área administrativa, atendendo a população; 

 Atender ao público, recepcionar, organizar prateleiras, estocagem e organização do local; 

 Fazer a recepção de mercadorias e esclarecimento de dúvidas; 

 Zelar pelo bom atendimento, eficiência e produtividade; 

 Cumprir as normas e procedimentos, realizar a precificação de produtos e reposição de mercadorias. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Almoxarife Alf 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE I - ensino fundamental incompleto 
CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Receber e entregar mercadorias e materiais no setor de Almoxarifado; 

 Controlar o estoque de material de consumo, e outros insumos usados diariamente no atendimento das 
Secretarias, Departamentos e Divisões, providenciando reposição do estoque sempre que necessário; 

 Distribuir impressos, material de expediente, de consumo, suprimento e outros insumos as diversas Secretarias, 
Departamentos e Divisões, que integram a Administração Municipal; 

 Controlar, mediante pedido, as solicitações feitas pelas diversas Secretarias, Departamentos e Divisões, que 
integram a Administração Municipal, através de fichas de recebimento assinadas, as distribuições dos materiais 
feitos, dando baixa no estoque; 

 Informar à Chefia Administrativa imediata, sobre a necessidade de compras para a reposição de impressos, 
materiais de expediente, de consumo, suprimento e outros insumos para suprir as necessidades das diversas 
Secretarias, Departamentos e Divisões, que integram a Administração Municipal;  

 Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público;  

  Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  

 Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
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RGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Digitador Dig 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE III - ensino Médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico 
CLASSE V - ensino superior 
CLASSE VI -  pós graduação 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Operar equipamentos (máquinas digitadoras ou similares), para transcrição de dados, através de digitação, de 
acordo com documentos de entrada, instruções de “lay-outs” dos relatórios de saída, utilizando programas 
desenvolvidos;  

 Selecionar programas de digitação para execução dos trabalhos de transcrição de dados, buscando maior 
agilidade e eficiência;  

 Controlar a gravação de arquivos de dados transcritos, por medida de segurança;  

 Preparar relatórios sobre as atividades de digitação desenvolvida;  

 Zelar pela conservação dos equipamentos operados, efetuando limpeza dos mesmos, conforme especificações 
técnicas, bem como solicitando manutenção quanto a problemas detectados;  

 Prestar orientação e efetuar treinamento de novos digitadores, sempre que necessário;  

 Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Eletricista Elt 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE II - ensino fundamental  
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e informações, para 
estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário;  

 Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando 
ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica; 

 Executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos, puxadores e a instalação dos cabos elétricos, utilizando 
puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem;  

 Ligar os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas, conectores e material 
isolante, para completar a tarefa de instalação;  

 Testar a instalação, fazendo-a funcionar, para comprovar a exatidão do trabalho executado;  

 Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas utilizando ferramentas manuais e materiais isolantes para 
devolver à instalação elétrica condições normais de funcionamento;  

  Executar trabalhos inerentes a toda rede elétrica;  

 Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos máquinas e equipamentos utilizados;  

 Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e 
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armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;  

  Primar pela qualidade dos serviços executados;  

 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público;  

 Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  

 Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Engenheiro Agrônomo EAg 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO SUPERIOR DE ENGENHARIA AGRONOMA 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE V - ensino superior de engenharia agrônoma 
CLASSE VI – pós graduação 
CLASSE VII – mestrado  
CLASSE VIII- doutorado 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, programação ou execução especializada 
de projetos em geral sobre a preservação e exploração de recursos naturais, da economia rural defesa e 
inspeção agrícolas e promoção agropecuária; 

 Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão 
em que atua e demais campos da administração municipal;  

 Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados;  

 Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e 
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;  

 Primar pela qualidade dos serviços executados;  

 Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público;  

 Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise;  

 Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Escriturário Esc 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL  

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE I - ensino fundamental incompleto 
CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 
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 Auxiliar na execução de tarefas administrativas envolvendo a interpretação e observância de lei, 
regulamentos, portarias e normas gerais; redigir, sob supervisão, ofícios, ordens de serviço e/outros;  

 Executar trabalhos de digitação e datilografia;  

 Preencher fichas, formulários, talões, mapas e/ou outros, encaminhando-os aos órgãos específicos;  

 Auxiliar na preparação de documentação para admissão e rescisão de contrato de trabalho, verificando as 
anotações no acento individual de pessoal, na carteira profissional e auxiliar na distribuição de identidade 
funcional;  

 Auxiliar na elaboração da folha de pagamento de pessoal, efetuando cálculos para preenchimento das guias 
relativas às obrigações sociais;  

 Auxiliar no controle, sob supervisão, da frequência dos servidores municipais e auxiliando no 
acompanhamento da escala de férias; 

 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Fiscal Fis 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL  

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE II - ensino fundamental  
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; 

 Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; 

 Fazer cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos 
tributos; 

 Verificar, em estabelecimentos comerciais e industriais, a existência e a autenticidade de livros e registros 
fiscais instituídos pela legislação específica;  

 Verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a 
evasão ou fraude no pagamento dos tributos;  

 Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; 

 Informar processos referentes à avaliação de imóveis; 

 Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, 
intimação e documentos correlatos;  

 Propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal;  

 Promover o lançamento e a cobrança de contribuições de melhoria, conforme diretrizes previamente 
estabelecidas;  

 Propor medidas relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como, o 
aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Município; 

 Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe;  

 Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Fiscal Tributário FisT 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO  

mailto:pmsaomiguel@bol.com.br


 

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
Gabinete da Prefeita 

Construindo Novos Caminhos 
Adm. 2017/2020 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: pmsaomiguel@bol.com.br   
 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  
CLASSE V – superior 
CLASSE VI –pós graduação 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; 

 Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; 

 Fazer cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos 
tributos; 

 Verificar, em estabelecimentos comerciais e industriais, a existência e a autenticidade de livros e registros 
fiscais instituídos pela legislação específica;  

 Verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a 
evasão ou fraude no pagamento dos tributos;  

 Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; 

 Informar processos referentes à avaliação de imóveis; 

 Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, 
intimação e documentos correlatos;  

 Propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal;  

 Promover o lançamento e a cobrança de contribuições de melhoria, conforme diretrizes previamente 
estabelecidas;  

 Propor medidas relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como, o 
aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Município; 

 Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe;  

 Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Gari Gar 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE I - ensino fundamental incompleto 
CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Realizar serviços relativos a limpeza urbana, obedecendo a roteiros preestabelecidos; 

 Realizar a varrição das ruas, avenidas, travessas e praças; 

 Realizar a coleta de lixo, acondicionando-o para o transporte público ou nas lixeiras públicas;  

 Realizar a capina de ruas, praças e demais logradouros públicos; 

 Realizar a limpeza de logradouros públicos ao término de feiras, desfiles, exposições ou qualquer outro 
evento;  

 Retirar cartazes ou faixas indevidamente colocados em vias públicas, de acordo com as instruções 
recebidas; 

 Realizar a limpeza de parques, jardins, lagos, coretos e monumentos públicos;  

 Realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiro estabelecidos; 
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 Depositar o lixo coletado em lixeiras, carrinhos ou sacos plásticos, para posterior transporte; 

 Colocar o lixo em caminhões e descarregá-lo nos lugares destinados; 

 Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos empregados nos trabalhos de limpeza pública, 
recolhendo-os e mantendo-os limpos;  

 Manter limpo e arrumado o local de trabalho e 

 Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Mecânico Mec 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE I - ensino fundamental incompleto 
CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Responsabilizar-se por consertos relacionados à mecânica automotiva;  

 Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, fazer desmonte, limpeza e montagem do motor, sistema de 
transmissão, diferencial e outras partes; 

 Realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo;  

 Instalar sistemas de transmissão no veículo;  

 Substituir peças dos diversos sistemas;  

 Reparar componentes e sistemas de veículos;  

 Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos;  

 Providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem de faróis do 
veículo;  

 Regular o motor: ignição, carburação e o mecanismo das válvulas;  

 Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho;  

 Fazer o controle e a manutenção preventiva dos veículos; 

 Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise;  

 Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Mecânico Mec 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL  

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE ÌII - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Responsabilizar-se por consertos relacionados à mecânica automotiva;  
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 Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, fazer desmonte, limpeza e montagem do motor, sistema de 
transmissão, diferencial e outras partes; 

 Realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo;  

 Instalar sistemas de transmissão no veículo;  

 Substituir peças dos diversos sistemas;  

 Reparar componentes e sistemas de veículos;  

 Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos;  

 Providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem de faróis do 
veículo;  

 Regular o motor: ignição, carburação e o mecanismo das válvulas;  

 Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho;  

 Fazer o controle e a manutenção preventiva dos veículos; 

 Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise;  

 Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Médico Veterinário MVet 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO SUPRIOR EM MEDICINA VETERINARIA –
inscrito no CRMV 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE V - ensino superior em medicina veterinária – inscrito no CRMV 
CLASSE VI– pós graduação 
CLASSE VII – mestrado 
CLASSE VIII - doutorado  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

  Praticar clínica médica veterinária em todas as suas modalidades.  

 Realizar exames clínicos, dar diagnósticos e coletar material para exames laboratoriais;  

 Prescrever e efetuar tratamento dos animais e promover a profilaxia;  

 Orientar os técnicos laboratoriais quanto a procedimentos de coleta e de análises: anatomopatológica, 
histopatológica, hematológica, imunológica etc.; 

 Planejar, orientar e supervisionar a manutenção de linhagens, promovendo o melhoramento das espécies 
animais; 

 Desenvolver e executar programas de reprodução, nutrição e higiene sanitária;  

 Realizar eutanásia e necropsia animal;  

 Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão;  

 Participar de programa de treinamento, quando convocado;  

  Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;  

 Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental;  

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;  

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Motorista Mot 40hs Semanais 

REQUISITOS 
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TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO-CNH “B a D” 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE I - ensino fundamental incompleto 
CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Dirigir veículos oficiais para exercer as atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 
autorizado por chefia ou autoridade superior;  

 Executar atividades de transporte utilizando automóveis, conforme orientação superior; 

 Comportar-se de acordo com as regras e exigências do Código Nacional de Trânsito;  

  Manter o asseio do(s) veículo(s) que lhe for confiado;  

 Controla quilometragem, observar as condições de abastecimento e manutenção dos veículos e seus 
componentes, verificando os níveis de óleo, água, condições e fluído, dos freios e parte elétrica; 

 Comunicar imediatamente o superior hierárquico sobre ruídos estranhos ou defeitos constatados no veículo;  

 Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-
os adequadamente ao final de cada expediente;  

 Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; 

 Zelar pelo asseio pessoal, mantendo sempre limpo trajes e uniformes adequados no desempenho da função 

 Dirige veículos de transporte escolar, desde que possua a habilitação e os cursos exigidos pelo Código Nacional 
de Trânsito; 

  Atenta para os horários a serem cumpridos e a segurança dos transportados; 
 Zela pela documentação do veículo, para atender solicitação de autoridades do trânsito; 
 Registra a quilometragem do veículo no início e no final do serviço, anotando ainda horário de saída e chegada; 

 Dirige veículos motocicletas, desde que tenha a habilitação necessária; 

 Dirige ambulância, desde que possua a habilitação e os cursos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito; 

 Dirige veículos de transporte especial, desde que possua a habilitação e os cursos exigidos pelo Código 
Nacional de Trânsito; 

 Ajuda os transportados portadores de necessidades especiais na entrada e saída do veículo; 

  Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  

 Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Motorista Mot 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL -CNH “B a D” 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Dirigir veículos oficiais para exercer as atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 
autorizado por chefia ou autoridade superior;  

 Executar atividades de transporte utilizando automóveis, conforme orientação superior; 

 Comportar-se de acordo com as regras e exigências do Código Nacional de Trânsito;  
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  Manter o asseio do(s) veículo(s) que lhe for confiado;  

 Controla quilometragem, observar as condições de abastecimento e manutenção dos veículos e seus 
componentes, verificando os níveis de óleo, água, condições e fluído, dos freios e parte elétrica; 

 Comunicar imediatamente o superior hierárquico sobre ruídos estranhos ou defeitos constatados no veículo;  

 Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-
os adequadamente ao final de cada expediente;  

 Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; 

 Zelar pelo asseio pessoal, mantendo sempre limpo trajes e uniformes adequados no desempenho da função 

 Dirige veículos de transporte escolar, desde que possua a habilitação e os cursos exigidos pelo Código Nacional 
de Trânsito; 

  Atenta para os horários a serem cumpridos e a segurança dos transportados; 
 Zela pela documentação do veículo, para atender solicitação de autoridades do trânsito; 
 Registra a quilometragem do veículo no início e no final do serviço, anotando ainda horário de saída e chegada; 

 Dirige veículos motocicletas, desde que tenha a habilitação necessária; 

 Dirige ambulância, desde que possua a habilitação e os cursos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito; 

 Dirige veículos de transporte especial, desde que possua a habilitação e os cursos exigidos pelo Código 
Nacional de Trânsito; 

 Ajuda os transportados portadores de necessidades especiais na entrada e saída do veículo; 

  Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  

 Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Porteiro Servente PServ 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DE UMA DAS 
FUNÇÕES 

CLASSE I - ensino fundamental incompleto 
CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do Município, de suas autarquias fundações públicas, etc., 
tais como: salas, refeitórios, banheiros, cozinhas, copas, consultórios, pátios, ruas, praças, etc.,  

 Remover pó, lavar vidros e janelas, varrer e limpar o chão;  

 Utilizar materiais de limpeza, tais como: água, sabão, desinfetante e vassoura para execução de suas tarefas; 

 Coletar o lixo em embalagem adequada;  

 Repor papel higiênico toalhas e sabonetes;  

 Lavar a roupa de cama do berçário, hospitais, postos de saúde, toalhas de banho, rosto e a roupas das crianças;  

 Auxiliar no atendimento das cantinas escolares; 

 Preparar alimentação escolar e efetuar a limpeza dos utensílios 

  Limpar utensílios como: lixeiras, objetos de adorno, mesas e cadeiras;  

 Atender as normas de higiene e segurança do trabalho;  

 Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; 

 Primar pela qualidade dos serviços executados;  

 Zelar pelo depósitos dos alimentos mantendo-o limpo, arejados, além de controlar o estoque dos alimento, 
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armazenando-os de forma correta 

 Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-
os adequadamente ao final de cada expediente;  

 Zelar pelo asseio pessoal, mantendo sempre limpo trajes, uniformes e avental, com unhas curtas e sem esmalte 
quando na manipulação de alimentos 

 Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise;  

 Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;  

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Técnico Agrícola/Agropecuário TAg 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO TECNICO NA AREA DE ATUAÇÂO 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE IV - ensino médio técnico na área de atuação 
CLASSE V - ensino superior 
CLASSE VI – pós graduação 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, organização, assistência técnica, controle e 
fiscalização dos trabalhos agropecuários; 

 Participar na elaboração e execução de projetos e programas desenvolvidos pela Instituição; 

 Desempenha tarefas ligadas à agricultura, tais como sobre defensivos agrícolas; mudas e sementes; 

 Efetua levantamentos sobre o uso de defensivos agrícolas; 

 Coleta amostras de vegetais, verificando a existência de pragas e doenças; 

 Efetua projetos de utilização de áreas rurais não aproveitadas; 

 Orienta os produtores rurais sobre o uso correto do solo, tais como curvas de nível, plantio direto, etc; 

 Orienta os produtores rurais sobre a utilização correta das máquinas agrícolas; 

 Acompanha e orienta as campanhas para erradicação das doenças dos animais, tais como a aftosa, a peste suína 
e outras; 

 Participa de projetos e programas sobre o abastecimento de alimentos no município. 
- Participa de projetos relacionados com o meio ambiente e recursos hídricos no município; 

 Auxilia no planejamento de propriedades agropecuárias; 

 Efetua planejamento em defesa sanitária animal; 

 Atua em defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como de 
seus produtos; 

 Elabora estudos e aplicação de medidas de saúde pública em relação às doenças de animais transmissíveis ao 
homem; 

 Presta assistência técnica e sanitária de animais; 

 Fiscaliza a existência de focos de doenças, visitando propriedades e examinando os animais, tomando as 
medidas que se fizerem necessárias; 

 Promove e aplica medidas de fomento à produção de animais de interesse econômico; 

 Participa na execução de projetos e programas de extensão rural; 

 Executa outras tarefas correlatas. 
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CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Técnico Ambiental TAb 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO TECNICO NA AREA DE ATUAÇÂO  

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE IV - ensino médio técnico na área de atuação 
CLASSE V - ensino superior 
CLASSE VI – pós graduação 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 

 Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, organização, controle e fiscalização dos 
trabalhos de manejo e meio ambiente; 

 Aplicar metodologias para minimização de impactos ambientais; 

 Aplicar parâmetros analíticos de qualidade do ar, água e solo, bem como da poluição sonora e visual;  

 Analisar os parâmetros de qualidade ambiental e níveis de qualidade de vida vigentes e as novas 
propostas de desenvolvimento sustentável;  

 Participar no planejamento, implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, conforme 
ISO – 14.001, nas empresas que buscam a certificação;  

 Acompanhamento das Auditorias de manutenção do Sistema de Gestão Ambiental;  

 Participar na Elaboração de Licenciamento Ambiental para reforma ou instalação de novos 
equipamentos: LP (Licença Prévia) LI (Licença de Instalação) LO (Licença Operacional);  

 Cabe ao Técnico de Meio Ambiente coletar dados e acompanhar o Engenheiro de Meio Ambiente em: 
Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF-, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), 
Licença Operacional (LO), Formulário Integrado de Caracterização de Empreendimento (FCEI);  

 Participar na elaboração do Relatório de Desempenho Ambiental (RADA) de organizações;  

 Participar na Elaboração do Plano de Controle Ambiental (PCA) de qualquer estabelecimento cuja 
atividade cria passivo ambiental;  

 Participar da elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA); 

 Participar do Estudo/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);  

 Supervisionar a execução de atividades florestais, desde a construção de viveiros florestais e infra-
estrutura, produção de mudas e colheita florestal até o manejo de florestas nativas; 

 Inventariar  florestas e planejar atividades florestais; 

 Auxiliar na elaboração de laudos e documentos técnicos; 

 Manter unidades de conservação e de produção, atuar na preservação e conservação ambientais; 

 Fiscalizar e monitorar fauna e flora; 

 Auxiliar profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão ambiental e coordenação de 
equipes de trabalho; 

 Participar na coordenação de processos de controle ambiental, utilidades, tratamento de efluentes; 

 Orientar e acompanhar os trabalhos de preenchimento dos relatórios, garantindo a exatidão e qualidade 
das observações ambientais; 

 Realizar análises físico-químicas e microbiológicas dos efluentes; 

 Organizar a reprodução de animais aquáticos, como peixes, dentre outros; 

 Coletar material de reprodução de animais aquáticos; 

 Controlar sanidade e predação dos animais; 

 Monitorar qualidade da água, alimentar, capturar e beneficiar animais aquáticos de viveiros e tanques; 

 Prestar assistência técnica e auxiliar na elaboração de projetos, orientando construção de instalações em 
organizações aquícolas e sistema de criação de animais; 

 Ministrar treinamentos, participar de projetos e auxiliar em aulas práticas; 

 Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, 
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equipamentos e de seu local de trabalho; 

 Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de programas 
de informática; 

 Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Técnico  Contabilidade TC 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO TECNICO NA AREA DE ATUAÇÂO  

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE IV - ensino médio técnico na área de atuação 
CLASSE V - ensino superior 
CLASSE VI – pós graduação 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 auxiliar na elaboração de balancetes e demonstrativos; 

 realizar a execução e controle de planilhas e relatórios de contabilidade; 

 fazer classificação de despesas; 

 registro de documentos; 

 acompanhamento das leis pertinentes; 

 calcular impostos, etc. 

 verificar impostos retidos; 

 classificar a contabilidade; 

 analisar contas patrimoniais; 

 lançar fechamentos fiscais; 

 executar baixas de recebimento; 

 revisar as movimentações bancárias; 

 solucionar pendências; 

 organizar documentações referentes à contabilidade da organização; 

 preparar documentos e efetuar sua classificação contábil; 

 gerar lançamentos contábeis; 

 auxiliar na apuração dos impostos; 

 conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações; 

 emitir notas de venda e de transferência; 

 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Técnico Contabilidade Pública TCP 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO TECNICO NA AREA DE ATUAÇÂO  

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE IV - ensino médio técnico na área de atuação 
CLASSE V - ensino superior 
CLASSE VI – pós graduação 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
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Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Atuar na conformidade contábil, fiscal e financeira, executando processos administrativos e realizando 
analises e relatórios. 

 Receber e controlar a entrada de notas fiscais para pagamento; 

 Apurar os impostos devidos, realizando os registros relativos e emissão das guias para pagamento; 

 Realizar os pagamentos de despesas aprovadas, providenciado a emissão de cheques ou outros meios 
necessários; 

 Realizar o controle de despesas, contas a pagar, diárias; 

 Confeccionar, organizar e providenciar a regularização de documentos, processos, ofícios, relatórios e 
outros documentos pertinentes; 

 Realizar a gestão de convênios, acompanhando as solicitações de recursos; 

 Realizar o controle de contratos, observando os vencimentos e especificações; 

 Controlar os saldos das contas bancárias, auxiliando no controle do fluxo de caixa e a transferência de 
valores, quando necessário; 

 Gerir as despesas de viagens, realizando a conferencias dos relatórios e tomando providências em relação 
as inconsistências identificadas; 

 Acompanhar as legislações, normas e portarias relacionadas ao setor, visando a legalidade dos processos 
da administração publica; 

 Acompanhar e dar baixar de recebimentos no banco e no sistema, verificando inconsistências e 
providenciando acertos. 

 Realizar importação de extratos, acondicionando e os organizando nos diretórios respectivos; 

 Providenciar repasse de valores, referente a pagamentos feitos por depósitos. 

 Realização do processamento de despesas, empenho, liquidação e pagamento; 

 Realizar conciliação bancária, conferindo extratos bancários e do sistema, e tomando providência para os 
acertos necessários; 

 Analisar e classificar o quadro de receitas, identificando a entrada de valores; 

 Realizar os lançamentos contábeis no sistema; 

 Alimentar planilhas de receita com base no sistema de informações e dados, viabilizando a prestação de 
contas e a manutenção da legalidade da atuação da fazenda municipal; 

 Manter planilha de pagamento atualizada; 

 Realizar arquivamento de documentos; 

 Gerir conta de e-mail específica; 

 Exercer outras tarefas afins. 
 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Técnico em Informática TIf 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO MEDIO TECNICO NA AREA DE ATUAÇÂO  

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE IV - ensino médio técnico na área de atuação 
CLASSE V - ensino superior 
CLASSE VI – pós graduação 

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de informática;  

 Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos 
necessários para sua utilização;  

 Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, 
resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc.;  
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 Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de 
dispositivos conectados;  

 Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias;  

 Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida;  

 Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera;  

 Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com 
substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes;  

 Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação;  

 Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento 
dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores;  

 Participar de programa de treinamento, quando convocado;  

 Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos;  

 Ministrar treinamento em área de seu conhecimento;  

 Auxiliar na execução de planos de manutenção dos equipamentos, dos programas, das redes de 
computadores e dos sistemas operacionais;  

 Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes 
de computadores; 

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

 

CARGOS ATIVIDADES E FUNÇÃO 

CARGO SIMBOLO JORNADA 

Tratorista Trat 40hs Semanais 

REQUISITOS 

TTITULAÇÃO MINIMA ENSINO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO-CNH “B a D” 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO BASICO ACERCA DA FUNÇÃO 

CLASSE I - ensino fundamental incompleto 
CLASSE II - ensino fundamental 
CLASSE III - ensino médio 
CLASSE IV - ensino médio técnico  

FUNÇÕES:  
Serviço desenvolvido por servidores do sexo masculino 
Serviço desenvolvido por servidores do sexo feminino 

RESUMO DAS FUNÇÕES 

 Ligar e desligar máquinas e Controlar painel de comandos e instrumentos;  

 Ligar e desligar implementos e Acionar alavancas;  

 Conferir ruídos de máquinas e implementos;  

 Controlar barras de pulverização e misturar agrotóxicos e fertilizantes;  

 Carregar e descarregar adubos e colheitas;  

 Fixar balizas em solo; 

 Regular altura de máquinas e implementos;  

 Ajustar profundidade e largura de implementos; 

 Regular velocidade de máquinas;  

 Regular quantidade de sementes e adubos; 

 Inverter polias;  

 Ajustar baliza de plantadeira;  

 Verificar nível de água e óleo;  

 Verificar condições de filtro de ar;  

 Conferir tensionamento de correias;  

 Trocar pneus;  

 Acoplar implementos em trator;  

 Abastecer máquinas e implementos;  

 Programar rotações de motor e turbinas;  
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 Programar horários de atividades de máquinas;  

 Engraxar rolamentos, engrenagens, buchas, trocar peças de implementos e máquinas, lavar máquinas e 
implementos; 

 Limpar filtro de ar;  

 Trocar óleos e filtros, colocar água em pneus e baterias;  

 Calibrar pneus;  

 Guardar máquinas, implementos e equipamentos;  

 Usar uniformes de proteção individual;  

 Colocar óculos, abafadores, máscaras, luvas e usar botas; 

 Armazenar produtos químicos;  

 Sinalizar áreas de riscos de acidentes;  

 Confirmar desligamento de máquinas e implementos;  

 Encapar correias, correntes e giratórias de motor e engrenar máquinas agrícolas estacionadas;  

 Trabalhar em equipe; 

 Dar prova de resistência física;  
Manifestar atenção difusa;  

 Manifestar coordenação motora múltipla. 
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Nivel CH

A (inicial) B (I+2%) C (I+3%) D (I+4%) E (I+6%) F (I+8%) G (I+10%) H (I+12%) I (I+14%) J (I+16%) L (I+19%) M I+21%) N (I+24%) O (I+27%)

N I Fundamental Incomp 40h 1.039,00 1.059,78 1.070,17 1.080,56 1.101,34 1.122,12 1.142,90 1.163,68 1.184,46 1.205,24 1.236,41 1.257,19 1.288,36 1.319,53

Quantidade 18 1 63 3 18 19 8

N II Fundamental 40h 1.042,12 1.062,96 1.073,38 1.083,80 1.104,64 1.125,49 1.146,33 1.167,17 1.188,01 1.208,86 1.240,12 1.260,96 1.292,23 1.323,49

Quantidade

N III Ensino Médio 40h 1.045,24 1.066,15 1.076,60 1.087,05 1.107,96 1.128,86 1.149,77 1.170,67 1.191,58 1.212,48 1.243,84 1.264,74 1.296,10 1.327,46

Quantidade

N IV Ensino Medio Técnico 40h 1.066,15 1.087,47 1.098,13 1.108,79 1.130,12 1.151,44 1.172,76 1.194,09 1.215,41 1.236,73 1.268,72 1.290,04 1.322,02 1.354,01

Quantidade

1 (0 a 3) 2 (4 a 6) 3 (7 a 9) 4 (9 a 12) 5 (13 a 15) 6 (16 a 18) 7 (19 a 21) 8 (22 a 24) 9 (25 a 27) 10 (28 a 30) 11 (31 a 33) 12 (35 a 36) 13 (37 a 39) 14 (40 a 42)

LEI Nº 153/2019,  de 30 de dezembro de 2019.

ANEXO V

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Gabinete da Prefeita

Escolaridade:  Fundamental Incompleto/Completo

TABELA I

TABELA DE VENCIMENTO 

CLASSES

CARGOS: Almoxarife, Auxiliar de Serviços Gerais, Atendente, Eletricista, Escriturário, Fiscal, Gari, Mecânico, Motorista, Porteiro Servente e Tratorista



Nivel CH

A (inicial) B (I+2%) C (I+3%) D (I+4%) E (I+6%) F (I+8%) G (I+10%) H (I+12%) I (I+14%) J (I+16%) L (I+19%) M I+21%) N (I+24%) O (I+27%)

N III Ensino Médio 40h 1.045,24 1.066,14 1.076,60 1.087,05 1.107,95 1.128,86 1.149,76 1.170,67 1.191,57 1.212,48 1.243,84 1.264,74 1.296,10 1.327,45

Quantidade 7 1 8 1 4

N IV Ensino Medio Técnico 40h 1.066,14 1.087,47 1.098,13 1.108,79 1.130,11 1.151,44 1.172,76 1.194,08 1.215,41 1.236,73 1.268,71 1.290,04 1.322,02 1.354,00

Quantidade

N V Ensino Superior 40h 1.119,45 1.141,84 1.153,04 1.164,23 1.186,62 1.209,01 1.231,40 1.253,79 1.276,18 1.298,56 1.332,15 1.354,54 1.388,12 1.421,70

Quantidade

N VI Pós-Graduação 40h 1.141,84 1.164,68 1.176,10 1.187,51 1.210,35 1.233,19 1.256,03 1.278,86 1.301,70 1.324,54 1.358,79 1.381,63 1.415,88 1.450,14

Quantidade

1 (0 a 3) 2 (4 a 6) 3 (7 a 9) 4 (9 a 12) 5 (13 a 15) 6 (16 a 18) 7 (19 a 21) 8 (22 a 24) 9 (25 a 27) 10 (28 a 30) 11 (31 a 33) 12 (35 a 36) 13 (37 a 39) 14 (40 a 42)
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TABELA DE VENCIMENTO 

TABELA II

Escolaridade:  Ensino Medio e Ensino Medio Técnico

CLASSES

 Técnico Agricola, Agropecuario, Técnico Ambiental, Técnico Contabilidade, Técnico Contabilidade Pública e Técnico de Informática

CARGOS: Auxiliar de Contabilidade, auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Escriturário, Fiscal Trubutario,Almoxarife, Digitador, Técnico



Nivel CH

A (inicial) B (I+2%) C (I+3%) D (I+4%) E (I+6%) F (I+8%) G (I+10%) H (I+12%) I (I+14%) J (I+16%) L (I+19%) M I+21%) N (I+24%) O (I+27%)

N V Superior 40h 2.000,00 2.040,00 2.060,00 2.080,00 2.120,00 2.160,00 2.200,00 2.240,00 2.280,00 2.320,00 2.380,00 2.420,00 2.480,00 2.540,00

Quantidade

N VI Pós-Graduação 40h 2.040,00 2.080,80 2.101,20 2.121,60 2.162,40 2.203,20 2.244,00 2.284,80 2.325,60 2.366,40 2.427,60 2.468,40 2.529,60 2.590,80

Quantidade

N VII Mestrado 40h 2.142,00 2.184,84 2.206,26 2.227,68 2.270,52 2.313,36 2.356,20 2.399,04 2.441,88 2.484,72 2.548,98 2.591,82 2.656,08 2.720,34

Quantidade

N VIII Doutorado 40h 2.249,10 2.294,08 2.316,57 2.339,06 2.384,05 2.429,03 2.474,01 2.518,99 2.563,97 2.608,96 2.676,43 2.721,41 2.788,88 2.856,36

Quantidade

1 (0 a 3) 2 (4 a 6) 3 (7 a 9) 4 (9 a 12) 5 (13 a 15) 6 (16 a 18) 7 (19 a 21) 8 (22 a 24) 9 (25 a 27) 10 (28 a 30) 11 (31 a 33) 12 (35 a 36) 13 (37 a 39) 14 (40 a 42)
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ANEXO V

Gabinete da Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

ESTADO DO TOCANTINS

CLASSES

TABELA DE VENCIMENTO 

TABELA III

Escolaridade:  Ensino Superior

CARGOS:  Engenheiro Agrônomo e Médico Veterinário
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