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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 

Nº IN00010/2019 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 

IN00010/2019, que objetiva: Contratação de Show Artístico da 
Banda SAIA RODADA que se apresentará no dia 01 de Outubro 

de 2019, com duração de 01h/30min, por ocasião das festividades 

de Emancipação Política do Município de Cacimba de 

Dentro/PB/2019; RATIFICO o correspondente procedimento e 

ADJUDICO o seu objeto a: SAIA RODADA PROMOCOES 

ARTISTICAS LTDA - R$ 120.000,00. Cacimba de Dentro - PB, 
26 de Setembro de 2019. VALDINELE GOMES COSTA – 

Prefeito. 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de Show Artístico da Banda SAIA 

RODADA que se apresentará no dia 01 de Outubro de 2019, com 

duração de 01h/30min, por ocasião das festividades de 

Emancipação Política do Município de Cacimba de 

Dentro/PB/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 

Licitação nº IN00010/2019. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2019 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 

04.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES - 13.392.1009.2029 - ELEMENTO DE DESPESA: 

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 

Cacimba de Dentro e: CT Nº 00100/2019 - 26.09.19 - SAIA 

RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 120.000,00. 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 

Nº IN00011/2019 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 

Motivos que instrui o processo e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00011/2019, que objetiva: Contratação de Show Artístico da 

Banda RAPHA MELLO E FORRÓ NA FAMA que se apresentará 

no dia 01 de Outubro de 2019, com duração de 01h/30min, por 
ocasião das festividades de Emancipação Política do Município de 

Cacimba de Dentro/PB 2019; RATIFICO o correspondente 

procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: REGIANE 
GRAZIELA PEREIRA VENTURA 10051063476 - R$ 

12.000,00. Cacimba de Dentro - PB, 26 de Setembro de 2019. 

VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de Show Artístico da Banda RAPHA 

MELLO E FORRÓ NA FAMA que se apresentará no dia 01 de 

Outubro de 2019, com duração de 01h/30min, por ocasião das 

festividades de Emancipação Política do Município de Cacimba 

de Dentro/PB 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 

Licitação nº IN00011/2019. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 

2019 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 

04.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTES - 13.392.1009.2029 - ELEMENTO DE DESPESA: 

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 31/12/2019. PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro 

e: CT Nº 00101/2019 - 26.09.19 - REGIANE GRAZIELA 

PEREIRA VENTURA 10051063476 - R$ 12.000,00. 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 

Nº IN00012/2019 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 

Motivos que instrui o processo e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2019, que objetiva: Contratação de Show Artístico da 

Banda THULLIO MILIONÁRIO que se apresentará no dia 01 de 

Outubro de 2019, com duração de 02h/00min, por ocasião das 
festividades de Emancipação Política do Município de Cacimba 

de Dentro/PB 2019; RATIFICO o correspondente procedimento e 

ADJUDICO o seu objeto a: ALENCAR WILLIAM DA SILVA 
ARAUJO - R$ 25.000,00. Cacimba de Dentro - PB, 30 de 

Setembro de 2019. VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de Show Artístico da Banda THULLIO 

MILIONÁRIO que se apresentará no dia 01 de Outubro de 2019, 

com duração de 02h/00min, por ocasião das festividades de 
Emancipação Política do Município de Cacimba de Dentro/PB 

2019. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 

IN00012/2019. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2019 - 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE 

DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 04.000 - 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 
13.392.1009.2029 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro 

e: CT Nº 00102/2019 - 30.09.19 - ALENCAR WILLIAM DA 

SILVA ARAUJO - R$ 25.000,00. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE 

PREÇOS Nº 00011/2019 
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão 

Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00011/2019, que 
objetiva: Contratação de empresa para serviços técnicos contábeis 

especializados na elaboração dos balancetes mensais, com todos 

os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, 
pareceres especializados contábeis e financeiros, esclarecimentos 

sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a 

execução do serviço da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACIMBA DE DENTRO/PB; HOMOLOGO o correspondente 

procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC 

GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME - R$ 
85.800,00. Cacimba de Dentro - PB, 01 de Outubro de 2019. 

VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de empresa para serviços técnicos 

contábeis especializados na elaboração dos balancetes mensais, 

com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do 
TCE/PB, pareceres especializados contábeis e financeiros, 

esclarecimentos sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas 

inerentes a execução do serviço da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACIMBA DE DENTRO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 

Tomada de Preços nº 00011/2019. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 

DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS). 

VIGÊNCIA: até 30/09/2020. PARTES CONTRATANTES: 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00103/2019 
- 01.10.19 - ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS 

S/S LTDA - ME - R$ 85.800,00. 
 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE 

PREÇOS Nº 00012/2019 
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão 

Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00012/2019, que 
objetiva: Contratação de empresa para serviços técnicos contábeis 

especializados na elaboração dos balancetes mensais, com todos 

os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, 
pareceres especializados contábeis e financeiros, esclarecimentos 

sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a 

execução do serviço do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CACIMBA DE DENTRO/PB; HOMOLOGO o correspondente 

procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC 

GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME - R$ 
35.750,00. Cacimba de Dentro - PB, 01 de Outubro de 2019. 

VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de empresa para serviços técnicos 

contábeis especializados na elaboração dos balancetes mensais, 

com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do 
TCE/PB, pareceres especializados contábeis e financeiros, 

esclarecimentos sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas 

inerentes a execução do serviço do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CACIMBA DE DENTRO/PB. FUNDAMENTO 

LEGAL: Tomada de Preços nº 00012/2019. DOTAÇÃO: 

ORÇAMENTO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECEITA DE 

IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 

SAÚDE). VIGÊNCIA: até 30/09/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro 

e: CT Nº 00104/2019 - 01.10.19 - ASTEC GROUP 
CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME - R$ 35.750,00. 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

PORTARIA GAPRE Nº 131/2019 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE 

CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições e em conformidade com a legislação em vigor, 

 

Considerando o disposto no artigo 37, 

inciso II, da Constituição Federal, determinando que a investidura 

em cargo público seja precedida de aprovação em concurso 

público; 

 

Considerando a existência, no quadro de 

pessoal da Administração, de vagas a serem preenchidas, 

gradualmente, de acordo com as necessidades de serviço; 

 

Considerando o princípio constitucional 

da publicidade dos atos administrativos; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica nomeada uma Comissão 

Especial de Concurso Público para acompanhamento do processo 

de seleção de candidatos para provimento de cargos na 

Administração Municipal, composta pelos seguintes membros: 

I – JANAÍNA PEREIRA DE ARAÚJO 

II- ERIZONIA HENRIQUE PEREIRA 
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III- JOSÉ CARLOS NOVAIS DA 

FONSECA JÚNIOR 

 

§ 1º. A Comissão será presidida pelo senhor 

José Carlos Novais da Fonseca Júnior. 

 

Art. 2º. Serão selecionados candidatos para 

o provimento dos cargos vagos, cuja nomenclatura, número de 

vagas, carga horária e vencimentos constarão por inteiro teor do 

Edital de Concurso Público, observadas as exigências e condições 

prescritas na legislação Federal e Municipal pertinentes. 

Art. 3º. O Concurso Público reger-se-á 

pelas disposições específicas do Edital que vier a ser publicado, 

cabendo à Comissão ora nomeada decidir sobre os casos 

eventualmente omissos. 

 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

    
Registre-se e publique-se. 

 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB 

Gabinete do Prefeito, em 01 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI MUNICIPAL N° 059/2019, DE 23 DE SETEMBRO DE 

2019 

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NOS ANEXOS 

DA LEI MUNICIPAL N°. 09/2017 E 

ACRESCENTA REQUISITOS, ESCOLARIDADE, 

ATRIBUIÇÕES E CARGA HORÁRIA DOS 

CARGOS EFETIVOS PREVISTOS NAQUELE 

DIPLOMA LEGAL.      

                                                         O PREFEITO CONSTITUCIONAL 

DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO - PB, dentro das 

atribuições que lhes são conferidas por Lei e em conformidade 

com o art. 44 e seguintes, da Lei Orgânica Municipal, faz saber 

que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte 

Lei:  

Art. 1º Ficam alterados os anexos da Lei Municipal n°. 

09/2017, que passam a vigorar considerando inseridas as 

informações contidas nos anexos desta lei. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO/PB, EM 23 DE SETEMBRO DE 2019  

 

 

 

ANEXO I 

GABINETE DO PREFEITO 

CARG

O 

ATRIBUIÇÕES NÍVEL DE 

ESCOLARIDA

DE/REQUISIT

OS 

CA

RG

A 

HO

RÁ

RI

A 

MOT

ORIS

TA 

Dirigir automóveis, 

camionetes, 

caminhões e demais 

veículos de transporte 

de passageiros e 

cargas; Verificar 

diariamente as 

condições de 

funcionamento do 

veículo, antes de sua 

utilização: pneus água 

do radiador, bateria, 

nível de óleo, 

sinaleiros, freios, 

embreagem, faróis, 

abastecimento de 

combustíveis, etc.; 

Verificar se a 

documentação do 

veículo a ser utilizado 

está completa bem 

como devolvê-la à 

chefia imediata, 

quando do término da 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Carteira 

Nacional de 

Habilitação 

(CNH)  

40 

HS 
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tarefa; Zelar pela 

segurança de 

passageiros, 

verificando o 

fechamento de portas 

e o uso de cintos de 

segurança; Orientar o 

carregamento e 

descarregamento de 

cargas, a fim de manter 

o equilíbrio do veículo 

e evitar danos aos 

materiais 

transportados; Fazer 

pequenos reparos de 

urgência; Manter o 

veículo limpo, interna 

e externamente, e em 

condições de uso, 

levando-o à 

manutenção, sempre 

que necessário; 

Anotar, segundo 

normas estabelecidas, 

a quilometragem 

rodada, viagens 

realizadas, objetos e 

pessoas 

transportadas, 

itinerários e outras 

ocorrências; Recolher 

o veículo após o 

serviço, deixando-o 

corretamente 

estacionado e fechado; 

Conduzir os serviços 

da Prefeitura, em lugar 

e hora determinados, 

conforme itinerário 

estabelecido ou 

instruções específicas. 

VIGIA Executar os serviços 
de guarda dos pre dios 
pu blicos; executar 
serviços de vigila ncia 
nos diversos 
estabelecimentos 
municipais; executar 
rondas diurna e 
noturna nas 
depende ncias dos 
pre dios da Prefeitura e 
a reas adjacentes; abrir 
e fechar as 
depende ncias de 
pre dios pu blicos; 
controlar a 
movimentaça o de 
pessoas e veí culos 
para evitar furto; 
controlar a entrada de 
pessoas estranhas e 
outras anormalidades; 
desempenhar outras 
tarefas que, por suas 
caracterí sticas, se 
incluam na sua esfera 
de compete ncia. 

Ensino 

fundamental 

completo 

40 

HS 

TELE

FONIS

TA 

Operar equipamentos, 

atender, transferir, 

cadastrar e completar 

chamadas telefônicas. 

Auxiliar as pessoas, 

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 

fornecendo 

informações e 

prestando serviços 

administrativos gerais.  

Operar equipamentos 

de telefonia, 

estabelecendo ligações 

internas e externas, 

recebendo e 

transferindo 

chamadas para o 

ramal solicitado. 

AUXI

LIAR 

DE 

SERVI

ÇOS 

GERA

IS 

Executar serviços de 

limpeza em geral 

(pisos, paredes, tetos, 

sanitários, pias, 

vidraças, jardins); 

Utilização de produtos 

de limpeza; 

Transporte de móveis 

e objetos em geral; 

Serviços de carga e 

descarga de materiais; 

Serviços de copa e 

cozinha (preparar e 

servir café, lanches, 

higienizar utensílios 

de cozinha, etc.); 

Serviços de lavanderia 

(lavar e passar 

roupas); executar 

outras tarefas 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

40 

HS 
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compatíveis com a 

natureza da função. 

 

 

ANEXO II 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

CARGO ATRIBUIÇÕE

S 

NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CAR

GA 

HOR

ÁRIA 

ADMINIS

TRADOR 

Planejar, 

organizar, 

controlar e 

assessorar as 

organizações 

nas áreas de 

recursos 

humanos, 

patrimônio, 

materiais, 

informações, 

financeira, 

tecnológica, 

entre outras; 

implementar 

programas e 

projetos; 

elaborar 

planejamento 

organizacional

; promover 

estudos de 

Curso Superior 

em 

Administração 

40 

HS 

racionalização 

e controlar o 

desempenho 

organizacional

. Prestar 

consultoria 

administrativa 

a organizações 

e pessoas. 

TÉCNICO 

DE NIVEL 

SUPERIO

R 

Execução de 

atividades de 

planejamento, 

gerenciament

o, pesquisas e 

estudos; 

execução, 

elaboração de 

projetos, 

acompanhame

nto e 

fiscalização 

das atividades 

administrativa

s; abertura e 

acompanhame

nto de 

processos 

administrativo

s abertos por 

requerimento 

de servidores; 

atividades de 

suporte e 

apoio técnico; 

Curso Superior 

em qualquer área 

do conhecimento 

40 

HS 

AGENTE 

ADMINIS

TRATIVO 

Atender as 

ligações 

telefônicas de 

forma cortês e 

educada e/ou 

realizar e 

transferir 

ligações; 

anotar e 

transmitir 

recados, tirar 

dúvidas, 

responder 

perguntar, ou 

transferir as 

perguntas aos 

servidores/co

ordenadores 

responsáveis; 

agendar e 

realizar 

reuniões via 

telefone, se 

solicitado; 

conhecer o 

funcionament

o dos serviços 

telefônicos; 

receber e 

encaminhar 

correspondên

cias; executar 

ou auxiliar nas 

tarefas de 

apoio 

administrativo

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 
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, de 

complexidade 

média e que 

apresentem 

relativa 

margem de 

autonomia, 

com o objetivo 

de auxiliar o 

desenvolvime

nto diário das 

diversas 

áreas; 

participar da 

programação 

e elaboração 

das atividades 

ligadas à 

seleção, 

treinamento e 

aperfeiçoame

nto de pessoal; 

executar 

tarefas 

administrativa

s envolvendo a 

interpretação 

e observância 

das leis, 

regulamentos, 

portarias e 

normas gerais; 

redigir ofícios, 

ordens de 

serviço e/ou 

outros; 

preencher 

fichas, 

formulários, 

talões, mapas, 

e/ou outros, 

encaminhand

o-os aos 

órgãos 

específicos; 

elaborar folha 

de pagamento 

de pessoal, 

efetuando 

cálculos para 

preenchiment

o das guias 

relativas às 

obrigações 

sociais; 

controlar, sob 

supervisão, a 

frequência dos 

servidores 

municipais e 

fazer o 

acompanhame

nto da escala 

de férias; 

prezar pela 

manutenção 

do 

equipamento 

que usa como 

ferramenta de 

trabalho, 

verificando as 

condições dos 

equipamentos 

(se 

impressora 

está com tinta, 

papel, se foi 

desligada 

corretamente)

; exercer 

demais 

atividades 

afins. 

AUXILIAR 

DE 

SERVIÇOS 

GERAIS 

Executar 

serviços de 

limpeza em 

geral (pisos, 

paredes, tetos, 

sanitários, 

pias, vidraças, 

jardins); 

Utilização de 

produtos de 

limpeza; 

Transporte de 

móveis e 

objetos em 

geral; Serviços 

de carga e 

descarga de 

materiais; 

Serviços de 

copa e cozinha 

(preparar e 

servir café, 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

40 

HS 
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lanches, 

higienizar 

utensílios de 

cozinha, etc.); 

Serviços de 

lavanderia 

(lavar e passar 

roupas); 

executar 

outras tarefas 

compatíveis 

com a 

natureza da 

função. 

CONTAD

OR 

Prestar 

consultoria e 

assessoramen

to Contábil aos 

órgãos da 

Administração 

Direta e 

Indireta; 

elaborar 

pareceres 

contábeis 

fundamentado

s; sugerir 

alterações na 

legislação 

municipal de 

modo a ajustá-

la ao interesse 

público do 

Município; 

prestar 

Curso Superior 

em Ciências 

Contábeis e 

inscrição no 

órgão da classe 

40 

HS 

informações, 

esclareciment

os, e 

orientações à 

municipalidad

e e seus chefes 

imediatos; 

acompanhar a 

contabilidade, 

os processos e 

procedimento

s adotados 

pela 

administração

; verificar os 

empenhos, o 

comprometim

ento 

orçamentário, 

as finanças, as 

ordens de 

serviços, a 

liquidação, o 

controle de 

receitas e 

despesas, os 

limites de 

despesas com 

pessoal, 

sempre 

informando ao 

Chefe do 

Executivo e 

Secretário de 

Administração 

e Finanças do 

Município; 

interpretar e 

orientar sobre 

as Resoluções 

do Tribunal de 

Contas do 

Estado; 

executar toda 

e qualquer 

delegação de 

atribuição 

recebida da 

sua chefia, 

respeitadas as 

atribuições do 

cargo; 

Cumprir com 

as demais 

previsões da 

Lei Municipal 

n° 043/2018. 

 

AUXILIAR 

DE 

CONTABI

LIDADE 

Auxiliar na 

elaboração de 

balancetes e 

demonstrativo

s, realizar a 

execução e 

controle de 

planilhas e 

relatórios de 

contabilidade, 

fazer 

classificação 

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 
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de despesas, 

registro de 

documentos, 

acompanhame

nto das leis, 

exercer 

balancetes, 

calcular 

impostos, 

verificar 

impostos 

retidos, 

classificar a 

contabilidade, 

analisar 

documentos, 

executar 

baixas de 

recebimento, 

acompanhar e 

revisar as 

movimentaçõe

s bancárias, 

solucionar 

pendências, 

organizar 

documentaçõe

s referentes à 

contabilidade 

da 

administração

, preparar 

documentos e 

efetuar sua 

classificação 

contábil, gerar 

lançamentos 

contábeis, 

auxiliar na 

apuração dos 

impostos, 

auxiliar o 

contador para 

o bom 

andamento da 

administração 

pública, 

colaborando 

para o 

cumprimento 

de prazos e 

para o bom e 

fiel 

cumprimento 

das tarefas do 

setor contábil 

e financeiro. 

TÉCNICO 

DE NIVEL 

SUPERIO

R 

Execução de 

atividades de 

planejamento, 

gerenciament

o, pesquisas e 

estudos; 

execução, 

elaboração de 

projetos, 

acompanhame

nto e 

fiscalização 

das atividades 

administrativa

Curso Superior 

em qualquer área 

do conhecimento 

40 

HS 

s; abertura e 

acompanhame

nto de 

processos 

administrativo

s abertos por 

requerimento 

de servidores; 

atividades de 

suporte e 

apoio técnico; 

ARRECAD

ADOR DE 

TRIBUTO

S 

Fiscalizam o 

cumprimento 

da legislação 

tributária; 

constituem o 

crédito 

tributário 

mediante 

lançamento; 

controlam a 

arrecadação e 

promovem a 

cobrança de 

tributos, 

aplicando 

penalidades; 

analisam e 

tomam 

decisões sobre 

processos 

administrativo

-fiscais; 

atendem e 

orientam 

Nível Médio 

Completo 

40 

HS 
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contribuintes 

e, ainda, 

planejam, 

coordenam e 

dirigem 

órgãos da 

administração 

tributária. 

MOTORIS

TA 

Dirigir 

automóveis, 

camionetes, 

caminhões e 

demais 

veículos de 

transporte de 

passageiros e 

cargas; 

Verificar 

diariamente as 

condições de 

funcionament

o do veículo, 

antes de sua 

utilização: 

pneus água do 

radiador, 

bateria, nível 

de óleo, 

sinaleiros, 

freios, 

embreagem, 

faróis, 

abastecimento 

de 

combustíveis, 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Carteira Nacional 

de Habilitação 

(CNH)  

40 

HS 

etc.; Verificar 

se a 

documentação 

do veículo a 

ser utilizado 

está completa 

bem como 

devolvê-la à 

chefia 

imediata, 

quando do 

término da 

tarefa; Zelar 

pela 

segurança de 

passageiros, 

verificando o 

fechamento de 

portas e o uso 

de cintos de 

segurança; 

Orientar o 

carregamento 

e 

descarregame

nto de cargas, 

a fim de 

manter o 

equilíbrio do 

veículo e 

evitar danos 

aos materiais 

transportados

; Fazer 

pequenos 

reparos de 

urgência; 

Manter o 

veículo limpo, 

interna e 

externamente, 

e em 

condições de 

uso, levando-o 

à manutenção, 

sempre que 

necessário; 

Anotar, 

segundo 

normas 

estabelecidas, 

a 

quilometrage

m rodada, 

viagens 

realizadas, 

objetos e 

pessoas 

transportadas, 

itinerários e 

outras 

ocorrências; 

Recolher o 

veículo após o 

serviço, 

deixando-o 

corretamente 

estacionado e 

fechado; 

Conduzir os 

serviços da 

Prefeitura, em 
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lugar e hora 

determinados, 

conforme 

itinerário 

estabelecido 

ou instruções 

específicas. 

TELEFONI

STA 

Operar 

equipamentos, 

atender, 

transferir, 

cadastrar e 

completar 

chamadas 

telefônicas. 

Auxiliar as 

pessoas, 

fornecendo 

informações e 

prestando 

serviços 

administrativo

s gerais.  

Operar 

equipamentos 

de telefonia, 

estabelecendo 

ligações 

internas e 

externas, 

recebendo e 

transferindo 

chamadas 

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 

para o ramal 

solicitado. 

VIGIA Executar os 
serviços de 
guarda dos 
pre dios 
pu blicos; 
executar 
serviços de 
vigila ncia nos 
diversos 
estabelecimen
tos 
municipais; 
executar 
rondas diurna 
e noturna nas 
depende ncias 
dos pre dios da 
Prefeitura e 
a reas 
adjacentes; 
abrir e fechar 
as 
depende ncias 
de pre dios 
pu blicos; 
controlar a 
movimentaça o 
de pessoas e 
veí culos para 
evitar furto; 
controlar a 
entrada de 
pessoas 
estranhas e 
outras 

Ensino 

fundamental 

completo 

40 

HS 

anormalidade
s; 
desempenhar 
outras tarefas 
que, por suas 
caracterí sticas
, se incluam na 
sua esfera de 
compete ncia. 

 

ANEXO III 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 

CARGO ATRIBUIÇÕE

S 

NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CAR

GA 

HOR

ÁRIA 

TECNICO 

DE NIVEL 

SUPERIO

R 

Execução de 

atividades de 

planejamento, 

gerenciament

o, pesquisas e 

estudos; 

execução, 

elaboração de 

projetos, 

acompanhame

nto e 

fiscalização 

das atividades 

administrativa

s; abertura e 

acompanhame

nto de 

Curso Superior 

em qualquer área 

do conhecimento 

 

40 

HS 
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processos 

administrativo

s abertos por 

requerimento 

de servidores; 

atividades de 

suporte e 

apoio técnico; 

PSICOLO

GO 

Estudar, 

pesquisar e 

avaliar o 

desenvolvime

nto emocional 

e os processos 

mentais e 

sociais dos 

indivíduos, 

grupos e 

instituições; 

diagnosticar e 

avaliar 

distúrbios 

emocionais e 

mentais e de 

adaptação 

social; 

planejar 

estratégias no 

contexto de 

gestão de 

pessoas; 

acompanhar 

paciente 

durante o 

processo de 

Curso superior 

em Psicologia e 

Registro no 

Conselho 

Regional da 

Categoria. 

40 

HS 

tratamento ou 

cura; avaliar 

comportamen

to individual, 

grupal e 

institucional; 

aprofundar o 

conhecimento 

das 

características 

individuais, 

das situações e 

problemas; 

analisar a 

influência dos 

fatores 

hereditários, 

ambientais e 

psicossociais 

sobre o 

indivíduo, na 

sua dinâmica 

inter e 

intrapsíquica e 

suas relações 

sociais, para 

orientar-se no 

diagnóstico e 

atendimento 

psicológico; 

realizar outras 

tarefas afins. 

MOTORIS

TA 

Dirigir 

automóveis, 

camionetes, 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

40 

HS  

caminhões e 

demais 

veículos de 

transporte de 

passageiros e 

cargas; 

Verificar 

diariamente as 

condições de 

funcionament

o do veículo, 

antes de sua 

utilização: 

pneus água do 

radiador, 

bateria, nível 

de óleo, 

sinaleiros, 

freios, 

embreagem, 

faróis, 

abastecimento 

de 

combustíveis, 

etc.; Verificar 

se a 

documentação 

do veículo a 

ser utilizado 

está completa 

bem como 

devolvê-la à 

chefia 

imediata, 

quando do 

término da 

Carteira Nacional 

de Habilitação 

(CNH) + Curso 

específico para 

Transporte 

Escolar. 
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tarefa; Zelar 

pela 

segurança de 

passageiros, 

verificando o 

fechamento de 

portas e o uso 

de cintos de 

segurança; 

Orientar o 

carregamento 

e 

descarregame

nto de cargas, 

a fim de 

manter o 

equilíbrio do 

veículo e 

evitar danos 

aos materiais 

transportados

; Fazer 

pequenos 

reparos de 

urgência; 

Manter o 

veículo limpo, 

interna e 

externamente, 

e em 

condições de 

uso, levando-o 

à manutenção, 

sempre que 

necessário; 

Anotar, 

segundo 

normas 

estabelecidas, 

a 

quilometrage

m rodada, 

viagens 

realizadas, 

objetos e 

pessoas 

transportadas, 

itinerários e 

outras 

ocorrências; 

Recolher o 

veículo após o 

serviço, 

deixando-o 

corretamente 

estacionado e 

fechado; 

Conduzir os 

serviços da 

Prefeitura, em 

lugar e hora 

determinados, 

conforme 

itinerário 

estabelecido 

ou instruções 

específicas. 

AGENTE 

ADMINIS

TRATIVO 

Atender as 

ligações 

telefônicas de 

forma cortês e 

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 

educada e/ou 

realizar e 

transferir 

ligações; 

anotar e 

transmitir 

recados, tirar 

dúvidas, 

responder 

perguntar, ou 

transferir as 

perguntas aos 

servidores/co

ordenadores 

responsáveis; 

agendar e 

realizar 

reuniões via 

telefone, se 

solicitado; 

conhecer o 

funcionament

o dos serviços 

telefônicos; 

receber e 

encaminhar 

correspondên

cias; executar 

ou auxiliar nas 

tarefas de 

apoio 

administrativo

, de 

complexidade 

média e que 

apresentem 
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relativa 

margem de 

autonomia, 

com o objetivo 

de auxiliar o 

desenvolvime

nto diário das 

diversas 

áreas; 

participar da 

programação 

e elaboração 

das atividades 

ligadas à 

seleção, 

treinamento e 

aperfeiçoame

nto de pessoal; 

executar 

tarefas 

administrativa

s envolvendo a 

interpretação 

e observância 

das leis, 

regulamentos, 

portarias e 

normas gerais; 

redigir ofícios, 

ordens de 

serviço e/ou 

outros; 

preencher 

fichas, 

formulários, 

talões, mapas, 

e/ou outros, 

encaminhand

o-os aos 

órgãos 

específicos; 

elaborar folha 

de pagamento 

de pessoal, 

efetuando 

cálculos para 

preenchiment

o das guias 

relativas às 

obrigações 

sociais; 

controlar, sob 

supervisão, a 

frequência dos 

servidores 

municipais e 

fazer o 

acompanhame

nto da escala 

de férias; 

prezar pela 

manutenção 

do 

equipamento 

que usa como 

ferramenta de 

trabalho, 

verificando as 

condições dos 

equipamentos 

(se 

impressora 

está com tinta, 

papel, se foi 

desligada 

corretamente)

; exercer 

demais 

atividades 

afins. 

TELEFONI

STA 

Operar 

equipamentos, 

atender, 

transferir, 

cadastrar e 

completar 

chamadas 

telefônicas. 

Auxiliar as 

pessoas, 

fornecendo 

informações e 

prestando 

serviços 

administrativo

s gerais.  

Operar 

equipamentos 

de telefonia, 

estabelecendo 

ligações 

internas e 

externas, 

recebendo e 

transferindo 

chamadas 

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 



 

DIÁRIO OFICIAL 

MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO – PB 

ADMINISTRAÇÃO: VALDINELE GOMES COSTA  

Instituído pela Lei Municipal nº 001/93, de 02 de Março de 1993. 

  ANO XXVII - Edição nº 0063                                                                                                                                                            Cacimba de Dentro – PB, 01 de Outubro de 2019                                                                                 

 
para o ramal 

solicitado. 

VIGIA Executar os 
serviços de 
guarda dos 
pre dios 
pu blicos; 
executar 
serviços de 
vigila ncia nos 
diversos 
estabelecimen
tos 
municipais; 
executar 
rondas diurna 
e noturna nas 
depende ncias 
dos pre dios da 
Prefeitura e 
a reas 
adjacentes; 
abrir e fechar 
as 
depende ncias 
de pre dios 
pu blicos; 
controlar a 
movimentaça o 
de pessoas e 
veí culos para 
evitar furto; 
controlar a 
entrada de 
pessoas 
estranhas e 
outras 

Ensino 

fundamental 

completo 

40 

HS 

anormalidade
s; 
desempenhar 
outras tarefas 
que, por suas 
caracterí sticas
, se incluam na 
sua esfera de 
compete ncia. 

AUXILIAR 

DE 

SERVIÇOS 

GERAIS 

Executar 

serviços de 

limpeza em 

geral (pisos, 

paredes, tetos, 

sanitários, 

pias, vidraças, 

jardins); 

Utilização de 

produtos de 

limpeza; 

Transporte de 

móveis e 

objetos em 

geral; Serviços 

de carga e 

descarga de 

materiais; 

Serviços de 

copa e cozinha 

(preparar e 

servir café, 

lanches, 

higienizar 

utensílios de 

cozinha, etc.); 

Serviços de 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

40 

HS 

lavanderia 

(lavar e passar 

roupas); 

executar 

outras tarefas 

compatíveis 

com a 

natureza da 

função. 

COMUNIC

ADOR 

SOCIAL 

Recolher, 

redigir, 

registrar 

através de 

imagens e de 

sons, 

interpretar e 

organizar 

informações e 

notícias a 

serem 

difundidas, 

expondo, 

analisando e 

comentando 

os 

acontecimento

s. Fazer 

seleção, 

revisão e 

preparo 

definitivo das 

matérias 

jornalísticas a 

serem 

divulgadas nos 

Graduação em 

Comunicação 

Social 

40 

HS 
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meios de 

comunicação. 

Desenvolver 

propaganda e 

promoções. 

Implantar 

ações de 

relações 

públicas, 

planejar e 

executar 

cerimonial e 

assessoria de 

imprensa. 

 

ANEXO IV 

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E 

AGRICULTURA 

CARGO ATRIBUIÇÕE

S 

NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CAR

GA 

HOR

ÁRIA 

TECNICO 

DE NIVEL 

SUPERIO

R 

Execução de 

atividades de 

planejamento, 

gerenciament

o, pesquisas e 

estudos; 

execução, 

elaboração de 

projetos, 

acompanhame

Curso Superior 

em qualquer área 

do conhecimento 

 

40 

HS 

nto e 

fiscalização 

das atividades 

administrativa

s e obras em 

andamento; 

abertura e 

acompanhame

nto de 

processos 

administrativo

s abertos por 

requerimento 

de servidores; 

atividades de 

suporte e 

apoio técnico; 

OPERADO

R DE 

MAQUINA 

Operar moto 
niveladoras, 
carregadeiras, 
rolo 
compactador, 
pa  meca nica, 
tratores e 
outros para 
execuça o de 
serviços de 
escavaça o de 
vias, 
carregamento 
e 
descarregame
nto de 
material, entre 
outros; 
Conduzir e 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Carteira Nacional 

de Habilitação 

(CNH) Categoria 

D + Curso de 

direção 

defensiva e 

Curso específico 

para a função. 

40 

HS 

manobrar a 
ma quina, 
acionando o 
motor e 
manipulando 
os comandos 
de marcha e 
direça o, para 
posiciona -la 
conforme as 
necessidades 
do serviço; 
Operar 
mecanismos 
de traça o e 
movimentaça o 
dos 
implementos 
da ma quina, 
acionando 
pedais e 
alavancas de 
comando para 
escavar, 
carregar, 
mover e 
levantar ou 
descarregar 
terra, areia, 
cascalho, 
pedras e 
materiais 
analo gicos; 
Zelar pela boa 
qualidade do 
serviço, 
controlando o 
andamento 
das operaço es 
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e efetuando os 
ajustes 
necessa rios, a 
fim de garantir 
sua correta 
execuça o; Po r 
em pra tica as 
medidas de 
segurança 
recomendadas 
para operaça o 
e 
estacionament
o da ma quina, 
a fim de evitar 
possí veis 
acidentes; 
Efetuar 
pequenos 
reparos de 
urge ncia, 
utilizando as 
ferramentas 
apropriadas, 
para assegurar 
o bom 
funcionament
o do 
equipamento; 
acompanhar 
os serviços de 
manutença o 
preventiva e 
corretiva da 
ma quina e 
seus 
implementos 
e, apo s 
executados, 

efetuar os 
testes 
necessa rios; 
Anotar, 
segundo 
normas 
estabelecidas, 
dados e 
informaço es 
sobre os 
trabalhos 
realizados, 
consumo de 
combustí vel, 
conservaça o e 
outras 
ocorre ncias, 
para controle 
da chefia. 

MOTORIS

TA 

Dirigir 

automóveis, 

camionetes, 

caminhões e 

demais 

veículos de 

transporte de 

passageiros e 

cargas; 

Verificar 

diariamente as 

condições de 

funcionament

o do veículo, 

antes de sua 

utilização: 

pneus água do 

radiador, 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Carteira Nacional 

de Habilitação 

(CNH)  

40 

HS  

bateria, nível 

de óleo, 

sinaleiros, 

freios, 

embreagem, 

faróis, 

abastecimento 

de 

combustíveis, 

etc.; Verificar 

se a 

documentação 

do veículo a 

ser utilizado 

está completa 

bem como 

devolvê-la à 

chefia 

imediata, 

quando do 

término da 

tarefa; Zelar 

pela 

segurança de 

passageiros, 

verificando o 

fechamento de 

portas e o uso 

de cintos de 

segurança; 

Orientar o 

carregamento 

e 

descarregame

nto de cargas, 

a fim de 



 

DIÁRIO OFICIAL 

MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO – PB 

ADMINISTRAÇÃO: VALDINELE GOMES COSTA  

Instituído pela Lei Municipal nº 001/93, de 02 de Março de 1993. 

  ANO XXVII - Edição nº 0063                                                                                                                                                            Cacimba de Dentro – PB, 01 de Outubro de 2019                                                                                 

 
manter o 

equilíbrio do 

veículo e 

evitar danos 

aos materiais 

transportados

; Fazer 

pequenos 

reparos de 

urgência; 

Manter o 

veículo limpo, 

interna e 

externamente, 

e em 

condições de 

uso, levando-o 

à manutenção, 

sempre que 

necessário; 

Anotar, 

segundo 

normas 

estabelecidas, 

a 

quilometrage

m rodada, 

viagens 

realizadas, 

objetos e 

pessoas 

transportadas, 

itinerários e 

outras 

ocorrências; 

Recolher o 

veículo após o 

serviço, 

deixando-o 

corretamente 

estacionado e 

fechado; 

Conduzir os 

serviços da 

Prefeitura, em 

lugar e hora 

determinados, 

conforme 

itinerário 

estabelecido 

ou instruções 

específicas. 

TRATORI

STA 

Operam, 

ajustam e 

preparam 

tratores da 

frota. 

Realizam 

manutenção 

em primeiro 

nível. 

Empregam 

medidas de 

segurança e 

auxiliam em 

planejamento 

de plantio e 

coleta de lixo. 

Executam 

outras tarefas 

de mesma 

Fundamental 

Incompleto + 

Carteira Nacional 

de Habilitação 

(CNH) 

40 

HS 

natureza e 

nível de 

complexidade 

associadas ao 

ambiente 

organizacional

. 

AGENTE 

ADMINIS

TRATIVO 

Atender as 

ligações 

telefônicas de 

forma cortês e 

educada e/ou 

realizar e 

transferir 

ligações; 

anotar e 

transmitir 

recados, tirar 

dúvidas, 

responder 

perguntar, ou 

transferir as 

perguntas aos 

servidores/co

ordenadores 

responsáveis; 

agendar e 

realizar 

reuniões via 

telefone, se 

solicitado; 

conhecer o 

funcionament

o dos serviços 

telefônicos; 

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 
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receber e 

encaminhar 

correspondên

cias; executar 

ou auxiliar nas 

tarefas de 

apoio 

administrativo

, de 

complexidade 

média e que 

apresentem 

relativa 

margem de 

autonomia, 

com o objetivo 

de auxiliar o 

desenvolvime

nto diário das 

diversas 

áreas; 

participar da 

programação 

e elaboração 

das atividades 

ligadas à 

seleção, 

treinamento e 

aperfeiçoame

nto de pessoal; 

executar 

tarefas 

administrativa

s envolvendo a 

interpretação 

e observância 

das leis, 

regulamentos, 

portarias e 

normas gerais; 

redigir ofícios, 

ordens de 

serviço e/ou 

outros; 

preencher 

fichas, 

formulários, 

talões, mapas, 

e/ou outros, 

encaminhand

o-os aos 

órgãos 

específicos; 

elaborar folha 

de pagamento 

de pessoal, 

efetuando 

cálculos para 

preenchiment

o das guias 

relativas às 

obrigações 

sociais; 

controlar, sob 

supervisão, a 

frequência dos 

servidores 

municipais e 

fazer o 

acompanhame

nto da escala 

de férias; 

prezar pela 

manutenção 

do 

equipamento 

que usa como 

ferramenta de 

trabalho, 

verificando as 

condições dos 

equipamentos 

(se 

impressora 

está com tinta, 

papel, se foi 

desligada 

corretamente)

; exercer 

demais 

atividades 

afins. 

VIGIA Executar os 
serviços de 
guarda dos 
pre dios 
pu blicos; 
executar 
serviços de 
vigila ncia nos 
diversos 
estabelecimen
tos 
municipais; 
executar 
rondas diurna 
e noturna nas 
depende ncias 

Ensino 

fundamental 

completo 

40 

HS 
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dos pre dios da 
Prefeitura e 
a reas 
adjacentes; 
abrir e fechar 
as 
depende ncias 
de pre dios 
pu blicos; 
controlar a 
movimentaça o 
de pessoas e 
veí culos para 
evitar furto; 
controlar a 
entrada de 
pessoas 
estranhas e 
outras 
anormalidade
s; 
desempenhar 
outras tarefas 
que, por suas 
caracterí sticas
, se incluam na 
sua esfera de 
compete ncia. 

TELEFONI

STA 

Operar 

equipamentos, 

atender, 

transferir, 

cadastrar e 

completar 

chamadas 

telefônicas. 

Auxiliar as 

pessoas, 

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 

fornecendo 

informações e 

prestando 

serviços 

administrativo

s gerais.  

Operar 

equipamentos 

de telefonia, 

estabelecendo 

ligações 

internas e 

externas, 

recebendo e 

transferindo 

chamadas 

para o ramal 

solicitado. 

AUXILIAR 

DE 

SERVICOS 

GERAIS 

Executar 

serviços de 

limpeza em 

geral (pisos, 

paredes, tetos, 

sanitários, 

pias, vidraças, 

jardins); 

Utilização de 

produtos de 

limpeza; 

Transporte de 

móveis e 

objetos em 

geral; Serviços 

de carga e 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

40 

HS 

descarga de 

materiais; 

Serviços de 

copa e cozinha 

(preparar e 

servir café, 

lanches, 

higienizar 

utensílios de 

cozinha, etc.); 

Serviços de 

lavanderia 

(lavar e passar 

roupas); 

executar 

outras tarefas 

compatíveis 

com a 

natureza da 

função. 

GARI Varrer as vias 
pu blicas e 
providenciar o 
acondicionam
ento do lixo 
urbano em 
recipientes 
pro prios a sua 
coletaça o, 
colaborar e 
participar de 
todos os 
serviços de 
melhoria do 
sistema de 

Nível 

Fundamental 

Incompleto 

40 

HS 
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limpeza 
urbana que lhe 
forem 
conferidos 
pelo o rga o 
pro prio do 
municí pio; 
zelar pela 
guarda e 
conservaça o 
do material de 
limpeza que 
lhe for 
confiado; 
desempenhar 
outras 
atividades 
afins ao cargo. 

TECNICO 

DO NIVEL 

MEDIO 

Preenchiment

o de 

formulários; 

trâmite de 

correspondên

cias e 

documentos; 

Recepção de 

usuários dos 

serviços da 

organização; 

realização de 

atividades de 

registros de 

veículos, 

motoristas, 

viagens e 

deslocamento

Nível Médio 

Completo 

40 

HS 

s; elaboração 

de ofícios e 

memorandos; 

serviços 

auxiliares de 

controle; 

elaboração da 

minuta de 

relatórios; 

atualização de 

arquivos e 

cadastros de 

informações; 

assessoramen

to das 

questões 

práticas da 

rotina de 

trabalho, 

como 

responder e-

mails, 

controlar a 

folha de ponto 

dos 

funcionários, 

preparar 

documentos, 

prestar 

informações 

ao público etc. 

 

ANEXO V 

SECRETARIA DE SAÚDE 

CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁ

RIA 

MEDICO Executar 
atividades 
relacionadas ao 
atendimento 
ao pu blico para 
realizaça o de 
consultas e 
acompanhame
ntos; 
tratamento 
clí nico e 
ciru rgico do 
organismo 
humano; 
Executar 
outras tarefas 
pertinentes ao 
cargo. 

Bacharelado em 

Medicina + 

Registro no 

Conselho de 

Classe 

 

40 HS 

MEDICO/ESF Executar 
atividades 
relacionadas ao 
Programa 
Sau de da 
Famí lia - PSF, 
relativas a 
supervisa o, 
planejamento, 
coordenaça o, 
programaça o 
ou execuça o 
especializada, 
em grau de 
maior 
complexidade, 

Bacharelado em 

Medicina + 

Registro no 

Conselho de 

Classe 

40 HS 
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de trabalhos de 
defesa e 
proteça o da 
sau de 
individual e 
familiar, ligadas 
a  sau de mental 
e a  patologia, e 
ao tratamento 
clí nico e 
ciru rgico do 
organismo 
humano; 
Executar 
outras tarefas 
pertinentes ao 
cargo. 

ENFERMEIRO Prestar 

assistência ao 

paciente e/ou 

usuário em 

clínicas, 

hospitais, 

ambulatórios, 

postos de 

saúde e em 

domicílio, 

realizar 

consultas e 

procedimentos 

de maior 

complexidade 

e prescrevendo 

ações; 

implementar 

ações para a 

promoção da 

Curso Superior 

em Enfermagem 

+ Registro no 

órgão da classe 

40 HS 

saúde junto à 

comunidade. 

ENFERMEIRO

/ESF 

Prestar 

assistência ao 

paciente e/ou 

usuário em 

clínicas, 

hospitais, 

ambulatórios, 

postos de 

saúde e em 

domicílio, 

realizar 

consultas e 

procedimentos 

de maior 

complexidade 

e prescrevendo 

ações; 

implementar 

ações para a 

promoção da 

saúde junto à 

comunidade; 

Executar 

atividades 

relacionadas 

ao Programa 

Saúde da 

Família – PSF. 

Curso 

Superior em 

Enfermagem 

+ Registro no 

órgão da 

classe 

40 HS 

ODONTOLOG

O 

Tratar de 
mole stias 
denta rias em 
geral e 

Nível Superior 

em Odontologia 

e registro no 

40 HS 

participar de 
programas 
comunita rios 
de sau de. 
Tratamento de 
mole stias 
denta rias em 
geral; 
participaça o 
em programas 
comunita rios 
de sau de; 
registro de 
atendimentos: 
orientaça o de 
equipes: 
ana lise e 
interpretaça o 
de exames; 
encaminhamen
to de pacientes 
a tratamentos 
especializados, 
e demais 
tarefas 
pertinentes a 
qualquer 
Odonto logo. 

conselho de 

classe específico 

ODONTOLOG

O/ESF 

Tratar de 
mole stias 
denta rias em 
geral e 
participar de 
programas 
comunita rios 
de sau de. 
Tratamento de 
mole stias 

Nível Superior 

em Odontologia 

e registro no 

conselho de 

classe específico 

40 HS 
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denta rias em 
geral; 
participaça o 
em programas 
comunita rios 
de sau de; 
registro de 
atendimentos: 
orientaça o de 
equipes: 
ana lise e 
interpretaça o 
de exames; 
encaminhamen
to de pacientes 
a tratamentos 
especializados, 
e demais 
tarefas 
pertinentes a 
qualquer 
Odonto logo. 

BIOQUIMICO Realizar tarefas 
inerentes a  
a rea de 
ana lises 
clí nicas; 
desenvolver e 
interpretar a 
rotina de todos 
os setores 
laboratoriais 
(bioquí mica, 
imunologia, 
microbiologia, 
hematologia e 
urina lise); 
coletar 

Bacharelado em 

Bioquímica + 

Registro no 

Conselho de 

Classe 

40 HS 

amostras de 
material e 
prepara -la para 
ana lise, 
segundo a 
padronizaça o; 
realizar e 
interpretar 
exames de 
ana lises 
clí nica-
hematologia, 
parasitologia, 
bacteriologia, 
urina lise, 
virologia, 
micologia e 
outros, 
valendo-se de 
te cnicas 
especí ficas 
para 
complementar 
o diagno stico 
de doenças; 
manter 
controle de 
qualidade no 
setor 
laboratorial; 
orientar, 
supervisionar e 
controlar os 
auxiliares e 
te cnicos de 
laborato rio 
quanto ao 
desempenho 
das suas 

funço es, 
planejando, 
programando e 
avaliando 
todas as 
atividades de 
atuaça o na 
a rea; preparar 
boletins 
informativos 
com a 
finalidade de 
fornecer 
subsí dios para 
a classe 
me dica; dar 
pareceres 
sobre a compra 
de materiais e 
equipamentos 
laboratoriais, 
fornecendo as 
especificaço es 
te cnicas 
necessa rias; 
preparar 
reagentes, 
soluço es, 
vacinas, meios 
de cultura e 
outros, para 
aplicaça o em 
ana lises 
clí nicas; 
orientar e 
supervisionar a 
coleta de 
materiais 
biolo gicos nas 
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unidades de 
sau de; 
identificar os 
principais 
problemas 
veiculados por 
produtos e 
serviços de 
interesse da 
sau de, 
relacionando-
os com as 
condiço es de 
vida da 
populaça o; 
identificar as 
opinio es, 
necessidades e 
problemas da 
populaça o 
relacionadas ao 
controle de 
produtos e 
serviços de 
interesse da 
sau de; realizar 
e/ou atualizar 
o cadastro de 
estabeleciment
os de interesse 
da sau de; 
realizar 
levantamento 
de produtos e 
serviços de 
interesse da 
sau de, 
disponí vel e de 
maior 

demanda, bem 
como 
identificar os 
ha bitos de 
consumo da 
populaça o; 
classificar os 
estabeleciment
os e os 
produtos 
alimentares 
segundo 
crite rios de 
risco 
epidemiolo gico
; programar 
atividades de 
inspeça o 
sanita ria para 
estabeleciment
os prestadores 
de serviços de 
sau de, segundo 
prioridades 
definidas; 
participar da 
programaça o 
das atividades 
de colheita de 
amostras; 
realizar e/ou 
acompanhar 
inspeço es de 
rotina 
emergencial 
nos 
estabeleciment
os prestadores 
de serviços de 

sau de e outros 
estabeleciment
os de interesse 
da vigila ncia 
sanita ria, 
segundo as 
prioridades 
definidas 
usando-se em 
conta os pontos 
crí ticos de 
controle; 
realizar a 
colheita de 
amostra de 
alimentos, com 
fins de ana lises 
fiscal, de 
controle de 
rotina; aplicar, 
quando 
necessa rio, 
medidas 
indicadas para 
a melhoria das 
condiço es 
sanita rias dos 
estabeleciment
os prestadores 
de serviços de 
sau de; validar 
e/ou conceder 
a licença 
sanita ria, 
mediante a 
aprovaça o das 
condiço es 
sanita rias 
encontradas 
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por ocasia o da 
inspeça o; 
participar da 
avaliaça o dos 
resultados das 
atividades 
desenvolvidas, 
bem como do 
seu 
redirecioname
nto; promover 
atividades de 
informaço es e 
debates com a 
populaça o 
e/ou grupos 
organizados 
sobre temas de 
interesse da 
sau de; 
promover 
integraça o com 
outros o rga os e 
instituiço es no 
desenvolvimen
to das 
atividades de 
controle 
sanita rio de 
outros serviços 
e produtos de 
interesse da 
sau de; orientar 
ao pu blico e 
estabeleciment
os quanto a  
montagem de 
processo para 
fins de 

autorizaça o de 
funcionamento 
e registro de 
produtos; criar 
mecanismos de 
notificaça o de 
caso e/ou 
surtos de 
doenças 
veiculadas por 
medicamentos, 
saneantes, 
domissanita rio
s, cosme ticos, 
sangue, 
infecça o 
hospitalar e 
outros de 
interesse da 
vigila ncia 
sanita ria; 
receber e 
conferir 
balancetes 
(mapas de 
entrada e 
saí da) de 
produtos e 
substa ncias 
psicotro picas e 
entorpecentes, 
dos 
estabeleciment
os (farma cias, 
hospitais, 
distribuidoras, 
etc.) mantendo 
em controle 
efetivo o 

consumo 
mensal; 
participar no 
controle 
sanita rio de 
estabeleciment
os hospitalares, 
hemotera picos 
e de radiaço es 
ionizantes; 
vistar receitas 
de produtos 
psicotro picos 
e/ou 
entorpecentes 
e manter 
atualizado o 
cadastro de 
profissionais e 
as fichas de 
pacientes e 
usua rios; 
elaborar 
relato rios 
te cnicos e/ou 
pareceres 
relativos a  
a rea; assinar os 
laudos de 
exames 
laboratoriais; 
executar outras 
tarefas 
correlatas. 
 

FARMACEUTI

CO 

subministrar 
produtos 
me dicos e 

Bacharelado em 

Farmácia + 

40 HS 
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ciru rgicos, 
seguindo o 
receitua rio 
apropriado; 
controlar 
entorpecentes 
e produtos 
equiparados, 
atrave s de 
mapas, guias e 
livros, assim 
atendendo a 
dispositivos 
legais; analisar 
produtos 
farmace uticos, 
valendo-se de 
me todos 
quí micos, para 
verificar 
qualidade, teor, 
pureza e 
quantidade de 
cada elemento 
na composiça o; 
orientar os 
responsa veis 
por farma cias e 
drogarias para 
que cumpram 
as leis vigentes; 
assessorar as 
atividades 
superiores no 
preparo de 
informaço es e 
documentos 
sobre 
legislaça o e 

Registro no 

Conselho de 

Classe 

assiste ncia 
farmace utica; 
fornecer 
sempre que 
solicitado 
subsí dios para 
elaboraça o de 
ordens de 
serviço, 
portarias, 
pareceres e 
manifestos; 
controlar o 
estoque, a 
compra de 
medicamentos, 
assim como, o 
prazo de 
validade dos 
mesmos; 
executar outras 
atividades 
correlatas ao 
cargo e/ou 
determinadas 
pelo superior 
imediato. 

EDUCADOR 

FISICO 

Desenvolver 

atividades 

inerentes à 

profissão, 

participando 

dos projetos e 

programas 

desenvolvidos 

pelas 

secretarias 

municipais, 

Bacharelado em 

Educação Física 

e Registro no 

Conselho 

Regional da 

Categoria. 

40 HS 

realizando 

controle de 

participação, 

planejamento e 

relatórios das 

atividades; 

promover a 

prática da 

ginástica e 

outros 

exercícios 

físicos e de 

jogos em geral 

com: crianças, 

adolescentes, 

jovens, idosos, 

mulheres, 

portadores de 

necessidades 

especiais, 

grupos de 

famílias, 

usuários dos 

serviços e 

programas 

municipais, 

desenvolvendo 

atividades 

desportivas e 

de lazer, 

orientando a 

execução das 

mesmas e a 

importância de 

uma 

alimentação 
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saudável, para 

possibilitar o 

desenvolvimen

to harmônico 

do corpo e a 

manutenção de 

boas condições 

físicas e 

mentais; 

instruir os 

usuários sobre 

os exercícios e 

jogos 

programados, 

inclusive sobre 

a utilização de 

aparelhos, 

fazendo 

demonstrações 

e 

acompanhando 

a execução 

pelos usuários, 

para assegurar 

o máximo 

aproveitament

o e benefícios 

advindos 

desses 

exercícios; 

ministrar aulas 

de 

hidroginástica, 

e dança nos 

locais onde 

forem 

oferecidas; 

participar de 

competições 

esportivas, 

acompanhando 

e orientando os 

atletas, 

principalmente 

nos jogos da 

terceira idade e 

nas demais 

competições 

que os usuários 

da assistência 

social possam 

participar; 

participar da 

organização e 

realização de 

eventos; 

executar outras 

tarefas afins. 

FISIOTERAPE

UTA 

Atender 

pacientes para 

prevenção, 

habilitação e 

reabilitação, 

utilizando 

protocolos e 

procedimentos 

específicos 

de fisioterapia; 

habilitar 

pacientes; 

realizar 

Curso Superior + 

Registro no 

órgão da 

categoria 

40 HS 

diagnósticos 

específicos; 

analisar 

condições dos 

pacientes; 

desenvolver 

programas de 

prevenção, 

promoção de 

saúde e 

qualidade de 

vida. 

FONOAUDIOL

OGO 

Atender 

pacientes para 

prevenção, 

habilitação e 

reabilitação, 

utilizando 

protocolos e 

procedimentos 

específicos de 

fonoaudiologia

; tratar de 

pacientes; 

efetuar 

avaliação e 

diagnóstico 

fonoaudiológic

o; orientar 

pacientes e 

familiares; 

desenvolver 

programas de 

prevenção, 

promoção da 

Curso Superior + 

Registro no 

órgão da 

categoria 

40 HS 
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saúde e 

qualidade de 

vida. 

NUTRICIONIS

TA 

Prestar   

assistência   

nutricional   a   

indivíduos   e   

coletividades 

(sadios   e   

enfermos); 

organizar, 

administrar   e   

avaliar   

unidades   de   

alimentação   e   

nutrição; 

efetuar 

controle   

higiênico-

sanitário; 

participar   de   

programas   de   

educação   

nutricional; 

podem 

estruturar e 

gerenciar 

serviços de 

atendimento 

ao consumidor 

de indústrias 

de   alimentos   

e   ministrar   

cursos.   Atuar   

em   

Curso Superior + 

Registro no 

órgão da 

categoria 

40 HS 

conformidade   

ao   manual   de   

Boas Práticas. 

PSICOLOGO Estudar, 
pesquisar e 
avaliar o 
desenvolvimen
to emocional e 
os processos 
mentais e 
sociais dos 
indiví duos, 
grupos e 
instituiço es; 
diagnosticar e 
avaliar 
distu rbios 
emocionais e 
mentais e de 
adaptaça o 
social; planejar 
estrate gias no 
contexto de 
gesta o de 
pessoas; 
acompanhar 
paciente 
durante o 
processo de 
tratamento ou 
cura; avaliar 
comportament
o individual, 
grupal e 
institucional; 
aprofundar o 
conhecimento 

Curso superior 

em Psicologia e 

Registro no 

Conselho 

Regional da 

Categoria. 

40 HS 

das 
caracterí sticas 
individuais, das 
situaço es e 
problemas; 
analisar a 
influe ncia dos 
fatores 
heredita rios, 
ambientais e 
psicossociais 
sobre o 
indiví duo, na 
sua dina mica 
inter e 
intrapsí quica e 
suas relaço es 
sociais, para 
orientar-se no 
diagno stico e 
atendimento 
psicolo gico; 
realizar outras 
tarefas afins. 

TECNICO DE 

ENFERMAGEM 

Assistir ao 

Enfermeiro no 

planejamento, 

programação e 

orientação das 

atividades de 

enfermagem, 

na prestação de 

cuidados 

diretos de 

enfermagem 

em estado 

grave, na 

Nível Médio 

Completo + 

Curso Técnico 

de Enfermagem 

+ Registro no 

órgão da 

categoria 

40 HS 
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prevenção e no 

controle 

sistemático da 

infecção 

hospitalar, na 

prevenção e 

controle de 

danos físicos 

que possam ser 

causados a 

pacientes 

durante a 

assistência de 

saúde; 

Executar 

atividades de 

assistência de 

enfermagem na 

saúde do idoso, 

do adulto, da 

mulher, do 

adolescente, da 

criança e do 

recém-nascido, 

excetuadas as 

privativas do 

Enfermeiro; 

Prestar 

cuidados de 

enfermagem 

pré e pós 

operatórios; 

Circular em 

sala de cirurgia 

e instrumentar; 

Executar 

atividades de 

desinfecção e 

esterilização; 

Organizar o 

ambiente de 

trabalho e dar 

continuidade 

aos plantões; 

Trabalhar em 

conformidade 

às boas 

práticas, 

normas e 

procedimentos 

de 

biossegurança; 

Realizar 

demais 

atividades 

inerentes ao 

emprego. 

AGENTE 

COMUNITARI

O DE SAUDE 

-Executar 

tarefas básicas 

de informações 

a indivíduos e 

grupos, 

visando a 

instrução da 

população em 

geral para a 

prevenção de 

doenças; -

Orientar a 

população em 

geral sobre a 

Ensino Médio 

Completo 

40 HS 

importância da 

higiene e 

cuidados 

básicos e/ou 

primários para 

a prevenção de 

doenças; -

Ministrar 

medicamentos 

específicos de 

acordo com os 

problemas de 

saúde básicos 

detectados, 

visando 

solucionar 

e/ou amenizar 

as causas dos 

mesmos; -

Efetuar visitas 

domiciliares, 

conforme 

necessidades, 

seguindo 

instruções de 

seus 

superiores; -

Preparar o 

paciente, 

verificando os 

sinais vitais, 

pesando, 

medindo 

pressão 

arterial e 

verificando a 
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temperatura; -

Prestar 

atendimentos 

em primeiros 

socorros e 

imunizações; -

Fazer curativos 

quando 

necessário; -

Realizar 

trabalhos 

relativos a 

vigilância 

epidemiológica

, difundindo 

informações; -

Esterilizar os 

materiais; -

Atuar em 

campanhas de 

prevenção de 

doenças, 

aplicando 

testes e 

vacinas; -

Auxiliar os 

médicos na 

distribuição de 

medicamentos, 

vacinas, bem 

como coleta de 

material para a 

realização de 

preventivos de 

câncer; -

Elaborar 

relatórios de 

acordo com as 

atividades 

executadas, 

que permitam 

levantar dados 

estatísticos e 

para 

comparação do 

trabalho; -

Inspecionar 

estabeleciment

os de ensino, 

verificando 

suas 

instalações e os 

comestíveis 

fornecidos aos 

alunos, para 

assegurar as 

medidas 

profiláticas 

necessárias; -

Organizar o 

fichário, 

fazendo a 

distribuição e 

arquivamento 

de fichas, 

marcação de 

preventivos, 

agendamento 

de consultas e 

entrega de 

exames; -

Colaborar com 

a limpeza e 

organização do 

local de 

trabalho; -

Realizar outras 

tarefas 

correlatas ao 

cargo e/ou 

determinadas 

pelo superior 

imediato. 

AGENTE DE 

COMBATE AS 

ENDEMIAS 

-Executar o 

plano de 

combate aos 

vetores: 

Dengue, 

leishmaniose; 

chagas 

esquistossomo

se, etc; 

Palestras, 

dedetização, 

limpeza e 

exames; -

Realizar 

pesquisa de 

triatomíneos 

em domicílios 

em áreas 

endêmicas; -

Realizar 

identificações e 

eliminações de 

focos e/ou 

criadouros de 

Ensino Médio 

Completo 

40 HS 
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Aedes Aegypti 

e Aedes 

Albopictus em 

imóveis; -

Implantar a 

vigilância 

entomológica 

em municípios 

não infestados 

pelo Aedes 

Aegypiti; -

Realizar 

levantamento, 

investigação 

e/ou 

monitorament

o de 

flebotomíneos 

no município, 

conforme 

classificação 

epidemiológica 

para 

leishmaniose 

visceral; -

Prover 

sorologia de 

material 

coletado em 

carnívoros e 

roedores para 

detecção de 

circulação de 

peste em áreas 

focais; -

Realizar 

borrifação em 

domicílios para 

controle de 

triatomíneos 

em área 

endêmica; -

Realizar 

tratamento de 

imóveis com 

focos de 

mosquito, 

visando o 

controle da 

dengue; -

Realizar 

exames 

coproscópicos 

para controle 

de 

esquistossomo

se e outras 

helmintoses 

em áreas 

endêmicas; -

Palestrar em 

escolar e 

outros 

seguimentos; -

Dedetizar para 

combater ao 

Dengue e 

outros insetos. 

AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM 

- Prestar 

atendimento à 

comunidade, 

Ensino Médio 

Completo + 

Curso de 

40 HS 

na execução e 

avaliação dos 

programas de 

saúde pública, 

atuando nos 

atendimentos 

básicos em 

nível de 

prevenção e 

assistência. - 

Executar 

atividades de 

apoio, 

preparando os 

pacientes para 

consulta e 

organizando as 

chamadas ao 

consultório e o 

posicionament

o adequado do 

mesmo; - 

Verificar os 

dados vitais, 

observando a 

pulsação e 

utilizando 

aparelhos de 

ausculta e 

pressão, a fim 

de registrar 

anomalias nos 

pacientes; - 

Realizar 

curativos, 

utilizando 

Auxiliar de 

Enfermagem + 

Registro junto 

ao órgão da 

categoria 
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medicamentos 

específicos 

para cada caso, 

fornecendo 

esclarecimento

s sobre os 

cuidados 

necessários, 

retorno, bem 

procede 

retirada de 

pontos, de 

cortes já 

cicatrizados; - 

Atender 

crianças e 

pacientes de 

dependem de 

ajuda, 

auxiliando na 

alimentação e 

higiene dos 

mesmos, para 

proporcionar-

lhes conforto e 

recuperação 

mais rápida; - 

Prestar 

atendimentos 

de primeiros 

socorros, 

conforme a 

necessidade de 

cada caso; - 

Prestar 

atendimentos 

básicos a nível 

domiciliar; - 

Auxiliar na 

coleta de 

material para 

exame 

preventivo de 

câncer 

ginecológico; - 

Participar em 

campanhas de 

educação em 

saúde e 

prevenção de 

doenças; - 

Orientar e 

fornecer 

métodos 

anticoncepcion

ais, de acordo 

com a 

indicação; - 

Preencher 

carteiras de 

consultas, 

vacinas, 

aprazamento, 

formulários e 

relatórios; - 

Preparar e 

acondiciona 

materiais para 

a esterilização 

em autoclave e 

estufa; - 

Requisitar 

materiais 

necessários 

para o 

desempenho 

de suas 

funções; - 

Orientar o 

paciente no 

período pós-

consulta; - 

Administrar 

vacinas e 

medicações, 

conforme 

agendamentos 

e prescrições 

respectivamen

te; - Identificar 

os fatores que 

estão 

ocasionando, 

em 

determinado 

momento, 

epidemias e 

surtos de 

doenças 

infectocontagio

sas, para atuar 

de acordo com 

os recursos 

disponíveis, no 

bloqueio 

destas doenças 

notificadas; - 

Acompanhar 



 

DIÁRIO OFICIAL 

MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO – PB 

ADMINISTRAÇÃO: VALDINELE GOMES COSTA  

Instituído pela Lei Municipal nº 001/93, de 02 de Março de 1993. 

  ANO XXVII - Edição nº 0063                                                                                                                                                            Cacimba de Dentro – PB, 01 de Outubro de 2019                                                                                 

 
junto com a 

equipe, o 

tratamento dos 

pacientes com 

doenças 

infectocontagio

sas notificadas 

para o devido 

controle das 

mesmas; - 

Colaborar com 

a limpeza e 

organização do 

local de 

trabalho; - 

Executar 

outras 

atividades 

correlatas ao 

cargo e a 

critério do 

superior 

imediato. 

AUXILIAR DE 

SAUDE BUCAL 

realizar ações 

de promoção e 

prevenção em 

saúde bucal 

para as 

famílias, 

grupos e 

indivíduos, 

mediante 

planejamento 

local e 

protocolos de 

Ensino Médio 

Completo + 

Curso de 

Auxiliar de 

Saúde Bucal 

40 HS 

atenção à 

saúde; realizar 

atividades 

programadas e 

de atenção à 

demanda 

espontânea; 

executar 

limpeza, 

assepsia, 

desinfecção e 

esterilização 

do 

instrumental, 

equipamentos 

odontológicos 

e do ambiente 

de trabalho; 

auxiliar e 

instrumentar 

os 

profissionais 

nas 

intervenções 

clínicas; 

realizar o 

acolhimento do 

paciente nos 

serviços de 

saúde bucal; 

acompanhar, 

apoiar e 

desenvolver 

atividades 

referentes à 

saúde bucal 

com os demais 

membros da 

equipe de 

saúde da 

família, 

buscando 

aproximar e 

integrar ações 

de saúde de 

forma 

multidisciplina

r; aplicar 

medidas de 

biossegurança 

no 

armazenament

o, transporte, 

manuseio e 

descarte de 

produtos e 

resíduos 

odontológicos; 

processar filme 

radiográfico; 

selecionar 

moldeiras; 

preparar 

modelos em 

gesso; 

manipular 

materiais de 

uso 

odontológico; 

participar na 

realização de 

levantamentos 
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e estudos 

epidemiológico

s, exceto na 

categoria de 

examinador. 

AUXILIAR DE 

SERVICOS 

GERAIS 

Executar 

serviços de 

limpeza em 

geral (pisos, 

paredes, tetos, 

sanitários, pias, 

vidraças, 

jardins); 

Utilização de 

produtos de 

limpeza; 

Transporte de 

móveis e 

objetos em 

geral; Serviços 

de carga e 

descarga de 

materiais; 

Serviços de 

copa e cozinha 

(preparar e 

servir café, 

lanches, 

higienizar 

utensílios de 

cozinha, etc.); 

Serviços de 

lavanderia 

(lavar e passar 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

40 HS 

roupas); 

executar outras 

tarefas 

compatíveis 

com a natureza 

da função. 

MOTORISTA Dirigir 

automóveis, 

camionetes, 

caminhões e 

demais 

veículos de 

transporte de 

passageiros e 

cargas; 

Verificar 

diariamente as 

condições de 

funcionamento 

do veículo, 

antes de sua 

utilização: 

pneus água do 

radiador, 

bateria, nível 

de óleo, 

sinaleiros, 

freios, 

embreagem, 

faróis, 

abastecimento 

de 

combustíveis, 

etc.; Verificar 

se a 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Carteira 

Nacional de 

Habilitação 

(CNH)  

40 HS  

documentação 

do veículo a ser 

utilizado está 

completo bem 

como devolvê-

la à chefia 

imediata, 

quando do 

término da 

tarefa; Zelar 

pela segurança 

de passageiros, 

verificando o 

fechamento de 

portas e o uso 

de cintos de 

segurança; 

Orientar o 

carregamento 

e 

descarregamen

to de cargas, a 

fim de manter o 

equilíbrio do 

veículo e evitar 

danos aos 

materiais 

transportados; 

Fazer 

pequenos 

reparos de 

urgência; 

Manter o 

veículo limpo, 

interna e 

externamente, 
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e em condições 

de uso, 

levando-o à 

manutenção, 

sempre que 

necessário; 

Anotar, 

segundo 

normas 

estabelecidas, a 

quilometragem 

rodada, 

viagens 

realizadas, 

objetos e 

pessoas 

transportadas, 

itinerários e 

outras 

ocorrências; 

Recolher o 

veículo após o 

serviço, 

deixando-o 

corretamente 

estacionado e 

fechado; 

Conduzir os 

serviços da 

Prefeitura, em 

lugar e hora 

determinados, 

conforme 

itinerário 

estabelecido ou 

instruções 

específicas. 

AGENTE 

ADMINISTRA

TIVO 

atender as 

ligações 

telefônicas de 

forma cortês e 

educada e/ou 

realizar e 

transferir 

ligações; 

anotar e 

transmitir 

recados, tirar 

dúvidas, 

responder 

perguntar, ou 

transferir as 

perguntas aos 

servidores/coo

rdenadores 

responsáveis; 

agendar e 

realizar 

reuniões via 

telefone, se 

solicitado; 

conhecer o 

funcionamento 

dos serviços 

telefônicos; 

receber e 

encaminhar 

correspondênc

ias; executar ou 

auxiliar nas 

Ensino Médio 

Completo 

40 HS 

tarefas de 

apoio 

administrativo, 

de 

complexidade 

média e que 

apresentem 

relativa 

margem de 

autonomia, 

com o objetivo 

de auxiliar o 

desenvolvimen

to diário das 

diversas áreas; 

participar da 

programação e 

elaboração das 

atividades 

ligadas à 

seleção, 

treinamento e 

aperfeiçoamen

to de pessoal; 

executar 

tarefas 

administrativa

s envolvendo a 

interpretação e 

observância 

das leis, 

regulamentos, 

portarias e 

normas gerais; 

redigir ofícios, 

ordens de 
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serviço e/ou 

outros; 

preencher 

fichas, 

formulários, 

talões, mapas, 

e/ou outros, 

encaminhando

-os aos órgãos 

específicos; 

elaborar folha 

de pagamento 

de pessoal, 

efetuando 

cálculos para 

preenchimento 

das guias 

relativas às 

obrigações 

sociais; 

controlar, sob 

supervisão, a 

frequência dos 

servidores 

municipais e 

fazer o 

acompanhame

nto da escala 

de férias; 

prezar pela 

manutenção do 

equipamento 

que usa como 

ferramenta de 

trabalho, 

verificando as 

condições dos 

equipamentos 

(se impressora 

está com tinta, 

papel, se foi 

desligada 

corretamente); 

exercer demais 

atividades 

afins. 

DIGITADOR examinar e 

preparar 

serviços para 

digitação; 

Fazer digitação 

de dados, bem 

como de textos, 

tabelas e 

outros; 

Formatar 

textos e 

planilhas, 

receber e 

transmitir e-

mails. 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Curso Básico de 

Informática 

40 HS 

VIGIA Executar os 
serviços de 
guarda dos 
pre dios 
pu blicos; 
executar 
serviços de 
vigila ncia nos 
diversos 
estabeleciment

Ensino 

fundamental 

completo 

40 HS 

os municipais; 
executar 
rondas diurna 
e noturna nas 
depende ncias 
dos pre dios da 
Prefeitura e 
a reas 
adjacentes; 
abrir e fechar 
as 
depende ncias 
de pre dios 
pu blicos; 
controlar a 
movimentaça o 
de pessoas e 
veí culos para 
evitar furto; 
controlar a 
entrada de 
pessoas 
estranhas e 
outras 
anormalidades
; desempenhar 
outras tarefas 
que, por suas 
caracterí sticas, 
se incluam na 
sua esfera de 
compete ncia. 

RECEPCIONIS

TA 

Atuar na 

recepção, 

atender e 

filtrar ligações, 

anotar recados 

e receber 

Ensino Médio 

Completo 

40 HS 
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visitas, se 

responsabiliza

r pela compra 

de materiais de 

escritório e 

higiene, fazer o 

direcionament

o de ligações, 

envio e 

controle de 

correspondênc

ias, etc. 

 

ANEXO VI 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CAR

GA 

HOR

ÁRIA 

ASSISTEN

TE 

SOCIAL 

Executar e 
supervisionar 
trabalhos 
relacionados 
com o 
desenvolvime
nto, 
diagno stico e 
tratamento 
dos pacientes 
em seus 
aspectos 
sociais 
(pu blico 

Formação 

superior em 

Serviço Social e 

Registro no 

Conselho 

Regional da 

Categoria. 

40 

HS 

interno e 
externo); 
identificar e 
analisar 
problemas e 
necessidades 
materiais, 
psí quicas e de 
outras ordens 
e aplicar aos 
processos 
ba sicos do 
serviço social 
e demais 
atividades 
inerentes a  
especialidade; 
contribuir 
para o 
tratamento e 
prevença o de 
problemas de 
origem 
psicossocial e 
econo mica 
que interferem 
no tratamento 
me dico; estar 
articulado e 
sintonizado ao 
movimento 
dos 
trabalhadores 
e de usua rios 
que lutam pela 
real efetivaça o 
do SUS; 
facilitar o 
acesso de todo 

e qualquer 
usua rio aos 
serviços de 
sau de da 
Instituiça o, 
bem como de 
forma 
compromissad
a e criativa 
cumprir o 
contido no 
projeto de 
Reforma 
Sanita ria; 
tentar 
construir e/ou 
efetivar, 
conjuntament
e com outros 
trabalhadores 
da sau de, 
espaços nas 
unidades que 
garantam a 
participaça o 
popular e dos 
trabalhadores 
de sau de nas 
deciso es a 
serem 
tomadas; 
elaborar e 
participar de 
projetos de 
educaça o 
permanente, 
buscar 
assessoria 
te cnica e 
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sistematizar o 
trabalho 
desenvolvido, 
bem como 
estar atento 
sobre a 
possibilidade 
de 
investigaço es 
sobre 
tema ticas 
relacionadas a  
sau de; 
elaborar, 
coordenar, 
executar e 
avaliar plano, 
programas e 
projetos na 
a rea do 
Serviço Social; 
realizar 
pesquisar e 
estudos para 
conhecimento 
da realidade 
social; 
executar 
outras 
atribuiço es 
afins. 

MOTORIS

TA 

Dirigir 

automóveis, 

camionetes, 

caminhões e 

demais 

veículos de 

transporte de 

Ensino 

Fundamental 

Completo + 

Carteira Nacional 

de Habilitação 

(CNH)  

40 

HS  

passageiros e 

cargas; 

Verificar 

diariamente as 

condições de 

funcionament

o do veículo, 

antes de sua 

utilização: 

pneus água do 

radiador, 

bateria, nível 

de óleo, 

sinaleiros, 

freios, 

embreagem, 

faróis, 

abastecimento 

de 

combustíveis, 

etc.; Verificar 

se a 

documentação 

do veículo a 

ser utilizado 

está completa 

bem como 

devolvê-la à 

chefia 

imediata, 

quando do 

término da 

tarefa; Zelar 

pela 

segurança de 

passageiros, 

verificando o 

fechamento de 

portas e o uso 

de cintos de 

segurança; 

Orientar o 

carregamento 

e 

descarregame

nto de cargas, 

a fim de 

manter o 

equilíbrio do 

veículo e 

evitar danos 

aos materiais 

transportados

; Fazer 

pequenos 

reparos de 

urgência; 

Manter o 

veículo limpo, 

interna e 

externamente, 

e em 

condições de 

uso, levando-o 

à manutenção, 

sempre que 

necessário; 

Anotar, 

segundo 

normas 

estabelecidas, 

a 
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quilometrage

m rodada, 

viagens 

realizadas, 

objetos e 

pessoas 

transportadas, 

itinerários e 

outras 

ocorrências; 

Recolher o 

veículo após o 

serviço, 

deixando-o 

corretamente 

estacionado e 

fechado; 

Conduzir os 

serviços da 

Prefeitura, em 

lugar e hora 

determinados, 

conforme 

itinerário 

estabelecido 

ou instruções 

específicas. 

AGENTE 

ADMINIS

TRATIVO 

Atender as 

ligações 

telefônicas de 

forma cortês e 

educada e/ou 

realizar e 

transferir 

ligações; 

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 

anotar e 

transmitir 

recados, tirar 

dúvidas, 

responder 

perguntar, ou 

transferir as 

perguntas aos 

servidores/co

ordenadores 

responsáveis; 

agendar e 

realizar 

reuniões via 

telefone, se 

solicitado; 

conhecer o 

funcionament

o dos serviços 

telefônicos; 

receber e 

encaminhar 

correspondên

cias; executar 

ou auxiliar nas 

tarefas de 

apoio 

administrativo

, de 

complexidade 

média e que 

apresentem 

relativa 

margem de 

autonomia, 

com o objetivo 

de auxiliar o 

desenvolvime

nto diário das 

diversas 

áreas; 

participar da 

programação 

e elaboração 

das atividades 

ligadas à 

seleção, 

treinamento e 

aperfeiçoame

nto de pessoal; 

executar 

tarefas 

administrativa

s envolvendo a 

interpretação 

e observância 

das leis, 

regulamentos, 

portarias e 

normas gerais; 

redigir ofícios, 

ordens de 

serviço e/ou 

outros; 

preencher 

fichas, 

formulários, 

talões, mapas, 

e/ou outros, 

encaminhand

o-os aos 

órgãos 



 

DIÁRIO OFICIAL 

MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO – PB 

ADMINISTRAÇÃO: VALDINELE GOMES COSTA  

Instituído pela Lei Municipal nº 001/93, de 02 de Março de 1993. 

  ANO XXVII - Edição nº 0063                                                                                                                                                            Cacimba de Dentro – PB, 01 de Outubro de 2019                                                                                 

 
específicos; 

elaborar folha 

de pagamento 

de pessoal, 

efetuando 

cálculos para 

preenchiment

o das guias 

relativas às 

obrigações 

sociais; 

controlar, sob 

supervisão, a 

frequência dos 

servidores 

municipais e 

fazer o 

acompanhame

nto da escala 

de férias; 

prezar pela 

manutenção 

do 

equipamento 

que usa como 

ferramenta de 

trabalho, 

verificando as 

condições dos 

equipamentos 

(se 

impressora 

está com tinta, 

papel, se foi 

desligada 

corretamente)

; exercer 

demais 

atividades 

afins. 

VIGIA Executar os 
serviços de 
guarda dos 
pre dios 
pu blicos; 
executar 
serviços de 
vigila ncia nos 
diversos 
estabelecimen
tos 
municipais; 
executar 
rondas diurna 
e noturna nas 
depende ncias 
dos pre dios da 
Prefeitura e 
a reas 
adjacentes; 
abrir e fechar 
as 
depende ncias 
de pre dios 
pu blicos; 
controlar a 
movimentaça o 
de pessoas e 
veí culos para 
evitar furto; 
controlar a 
entrada de 
pessoas 

Ensino 

fundamental 

completo 

40 

HS 

estranhas e 
outras 
anormalidade
s; 
desempenhar 
outras tarefas 
que, por suas 
caracterí sticas
, se incluam na 
sua esfera de 
compete ncia. 

TELEFONI

STA 

Operar 

equipamentos, 

atender, 

transferir, 

cadastrar e 

completar 

chamadas 

telefônicas. 

Auxiliar as 

pessoas, 

fornecendo 

informações e 

prestando 

serviços 

administrativo

s gerais.  

Operar 

equipamentos 

de telefonia, 

estabelecendo 

ligações 

internas e 

externas, 

recebendo e 

transferindo 

Ensino Médio 

Completo 

40 

HS 
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chamadas 

para o ramal 

solicitado. 

AUXILIAR 

DE 

SERVICOS 

GERAIS 

Executar 

serviços de 

limpeza em 

geral (pisos, 

paredes, tetos, 

sanitários, 

pias, vidraças, 

jardins); 

Utilização de 

produtos de 

limpeza; 

Transporte de 

móveis e 

objetos em 

geral; Serviços 

de carga e 

descarga de 

materiais; 

Serviços de 

copa e cozinha 

(preparar e 

servir café, 

lanches, 

higienizar 

utensílios de 

cozinha, etc.); 

Serviços de 

lavanderia 

(lavar e passar 

roupas); 

executar 

outras tarefas 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

40 

HS 

compatíveis 

com a 

natureza da 

função. 

 

Cacimba de Dentro – PB, 23 de setembro de 2019. 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

GABINETE DO PREFEITO 
 

LEI MUNICIPAL N° 060/2019, DE 23 DE SETEMBRO DE 

2019 

 

DENOMINA NOME DE RUA 

MANOEL HENRIQUE PEREIRA 

EM NOSSO MUNICÍPIO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO - PB, dentro das atribuições que lhes são 

conferidas por Lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes, 

da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal 

APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:  

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO/PB, EM 23 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

PORTARIA GAPRE Nº 133/2019 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE 

CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições e em conformidade com a Lei Municipal nº 

009/2017. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. JOSE 

AILTON MIRANDA DA SILVA para o Cargo em comissão 

de Assessor III, CC-5, com lotação na Secretaria de 

Administração e Finanças, até ulterior deliberação. 

 

   Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Registre-se e publique-se. 
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Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB 

Gabinete do Prefeito, em 01 de outubro de 2019. 

 

VALDINELE GOMES COSTA 
                           PREFEITO 

PORTARIA GAPRE Nº 134/2019 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE 

CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições e em conformidade com a Lei Municipal nº 

009/2017. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - EXONERAR, o Sr. ANTONIO 

SILVA OLIVEIRA do Cargo em comissão de Assessor III, 

CC-5, de lotação na Secretaria de Administração e 

Finanças, até ulterior deliberação. 

 

   Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Registre-se e publique-se. 

 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB 

Gabinete do Prefeito, em 01 de outubro de 2019. 

 

VALDINELE GOMES COSTA 
                        PREFEITO 

PORTARIA GAPRE Nº 135/2019 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE 

CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições e em conformidade com a Lei Municipal nº 

009/2017. 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - EXONERAR, o Sr. AUANNA 

TARCILA GOMES ROCHA do Cargo em comissão de 

Assessor III, CC-5, de lotação na Secretaria de 

Administração e Finanças, até ulterior deliberação. 

 

   Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Registre-se e publique-se. 

 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB 

Gabinete do Prefeito, em 01 de outubro de 2019. 

 

VALDINELE GOMES COSTA 
                       PREFEITO 

PORTARIA GAPRE Nº 136/2019 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE 

CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições e em conformidade com a Lei Municipal nº 009/2017. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - EXONERAR, a Sra. MARIA ISABEL 

ROCHA PEIXOTO do Cargo em comissão de Assessor III, CC-5, de 

lotação na Secretaria de Administração e Finanças, até ulterior 

deliberação. 

 

   Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Registre-se e publique-se. 

 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB 

Gabinete do Prefeito, em 01 de outubro de 2019. 

 

VALDINELE GOMES COSTA 
                                            PREFEITO 

PORTARIA GAPRE Nº 137/2019 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE 

CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições e em conformidade com a Lei Municipal nº 

009/2017. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - EXONERAR, a Sra. ELIDA 

CAHUANE GOMES FERREIRA LEITE do Cargo em 

comissão de Assessor II, CC-3, de lotação no Gabinete do 

Prefeito, até ulterior deliberação. 

 

   Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Registre-se e publique-se. 

 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB 

Gabinete do Prefeito, em 01 de outubro de 2019. 

 

VALDINELE GOMES COSTA 
                                      PREFEITO 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
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ESTADO DA PARAÍBA 

CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 

DENTRO 

AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00001/2019 

A Presidente da Comissão Especial de Licitações 

comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 

00001/2019, para o dia 18/10/2019 às 15:00 horas, no 

mesmo local inicialmente divulgado: Rua Getúlio Vargas, 

147 - Centro - Cacimba de Dentro – PB. Informações: no 

horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 

endereço supracitado. Telefone: (83) 33791300. E-mail: 

cplcacimbadedentro@hotmail.com.  Cacimba de Dentro - 

PB, 01 de outubro de 2019. GLÁUCIA KALINE ALVES 

DA FONSECA CARVALHO - Presidente da Comissão. 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

Rua Getúlio Vargas, Nº 147 – Centro 
CNPJ – 08.582.546/0001-00 

 

PORTARIA Nº 025/2019. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA 

DE DENTRO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, e 

de conformidade com o disposto na Lei nº 006/2015, de 

25/03/2015,  

  RESOLVE: 

  Exonerar IGOR STFANE SANTOS DE 

PONTES, do cargo em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR, 

Símbolo PL-CC-103, até ulterior deliberação. 

                        

Câmara Municipal de Cacimba de Dentro - PB, 01 de outubro de 

2019. 

Alexandre Márcio Ramos Rocha Filho 

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

Rua Getúlio Vargas, Nº 147 – Centro 
CNPJ – 08.582.546/0001-00 

 

PORTARIA Nº 026/2019. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA 

DE DENTRO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, e 

de conformidade com o disposto na Lei nº 006/2015, de 

25/03/2015,  

  RESOLVE: 

  Nomear RONY FERREIRA RODRIGUES, 

para o cargo em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR, 

Símbolo PL-CC-103, até ulterior deliberação. 

                        Câmara Municipal de Cacimba de Dentro - PB, 01 de 

outubro de 2019. 

Alexandre Márcio Ramos Rocha Filho 

Presidente 

 
 

 
 


