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 LEI Nº 003, DE 22 DE JULHO DE 2019. 

 
 
 

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI 
MUNICIPAL Nº 001/2017 QUE DISPÕE SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 
MUNICÍPIO DE LAGO VERDE E CRIA CARGOS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  

 
    

O Prefeito Municipal de Lago Verde, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições 

legais: 

    Faço saber que a Câmara de Vereadores de Lago Verde, Estado do Maranhão, 

aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Concurso Público, nos termos da 

legislação em vigor, para preenchimento de vagas conforme necessidade e disponibilidade 

administrativa, com validade de até 02 (dois) anos, prorrogável, uma vez, por igual período do fixado no 

Edital do Concurso. São os seguintes cargos criados na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal 

de Lago Verde (MA):  

 
I – Cargos de Nível Fundamental: 
 
 

 
DENOMINAÇAO 

 

 
N.º DE 

CARGOS 
 

 
VENCIMENTO 

 
JORNADA 

 
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA RURAL 
 

 
15 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
semanais 

 
VIGILANTE - ZONA RURAL 
 

 
10 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
semanais 
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COVEIRO 
 

 
02 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
semanais 

 
ELETRICISTA 
 

 
01 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
semanais 

 
 
I – Cargos de Nível Médio: 
 
 

 
DENOMINAÇAO 

 
N.º DE 

CARGOS 

 
VENCIMENTO 

 
JORNADA 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 

 
10 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
Semanais 

 
MOTORISTA AD 
 02 

 
R$ 1.200,00 

 
40 horas 
semanais 

 
MOTORISTA AB 
 01 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
semanais 

 
TÉCNICO ENFERMAGEM 
 04 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
semanais 

 
DIGITADOR 
 03 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
semanais 

 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 03 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
semanais 

 
CUIDADOR ESPECIAL 
 04 

 
R$ 1.328,00 

 
20 horas 
semanais 

 
GUARDA DE TRÂNSITO 
 04 

 
R$ 998,00 

 
40 horas 
semanais 

 
 
III – Cargos de Nível Superior: 
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DENOMINAÇAO 

 
N.º DE 

CARGOS 
 

 
VENCIMENTO 

 
JORNADA 

BIBLIOTECARIO 
 

 
01 

 
R$ 2.000,00 

 
40 horas 
semanais 

 
CONTROLADORIA 
 01 

 
R$ 4.000,00 

 
40 horas 
semanais 

 
FARMACÊUTICO 
 01 

 
R$ 2.000,00 

 
40 horas 
semanais 

 
ENFERMEIRO PLANTONISTA 
 03 

 
R$ 2.500,00 

 
40 horas 
semanais 

 
ENFERMEIRO ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) 
 03 

 
R$ 2.500,00 

 
40 horas 
semanais 

 
MÉDICO PLANTONISTA 
 03 

 
R$ 4.000,00 

 
40 horas 
semanais 

 
MÉDICO ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) 
 03 

 
R$ 4.000,00 

 
40 horas 
semanais 

 
ODONTÓLOGO 
 03 

 
R$ 2.500,00 

 
40 horas 
semanais 

 
NUTRICIONISTA 
 01 

 
R$ 2.000,00 

 
40 horas 
semanais 

 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 01 

 
R$ 4.000,00 

 
40 horas 
semanais 

 
PROFESSOR NÍVEL 1 – ZONA RURAL 
(1º AO 5º ANO) 
 25 

 
R$ 1.328,00 

 
20 horas 
semanais 

 
PROFESSOR 
NÍVEL 2  

DISCIPLINA ZONA 
RURAL 

ZONA 
URBANA 

Língua Portuguesa  1 1 
TOTAL  

10 

 
R$ R$ 1.471,00 

 
20 horas 
semanais 
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(6º AO 9º ANO) 
 

Matemática  1 1 
Geografia 1 0 
História   1 0 
Ciências 1 1 
Educação Física  0 1 
Inglês  1 0 

 
PROFESSOR-EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 02 

 
R$ 1.278,87 

 
20 horas 
semanais 

 
PSICÓLOGO  
 01 

 
R$ 2.000,00 

 
40 horas 
semanais 

 
ENGENHEIRO CIVIL 
       01 

 
R$ 2.000,00 

 
40 horas 
semanais 

  
  

Art. 3º - A escolaridade e requisitos necessários para preenchimento dos cargos ora criados e 

suas atribuições estão dispostos no Anexo I desta Lei. 

Art. 4º - As despesas para execução desta Lei correrão à conta das dotações consignadas no 

orçamento vigente. 

Art. 5º - Em eventual realização de concurso público ficam criadas o dobro de vagas para 

cadastro reserva para os cargos previstos nesta lei e na Lei Municipal nº 001/2017. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde (MA), 22 de julho de 2019. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
FRANCISCO CLIDENOR FERREIRA DO NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 003, DE 22 DE JULHO DE 2018. 

 
 
 
 

ANEXO I  
 
 
 

 NÍVEL FUNDAMENTAL: 
 
 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Manutenção das instalações dos órgãos da municipalidade em permanente 
condição de higiene e limpeza. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma de Conclusão de curso do Ensino Fundamental. 

ATRIBUIÇÕES:  
Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e limpar 
cômodos, pátios, pisos, carpetes, terraços e demais dependências da sede da 
autarquia; Polir objetos, peças e placas metálicas. Preparar e servir café, chá, 
água, etc. Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos. 
Guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos objetos. Transmitir 
recados. Buscar e entregar documentos em órgãos públicos. Executar, enfim, 
outras tarefas do cargo sob a ordem do Superior Imediato. 

 
 

CARGO: VIGILANTE  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Zelar pela guarda do patrimônio e exercer vigilância dos locais preestabelecidos. 

REQUISITOS:  
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Certificado ou diploma de Conclusão de curso do Ensino Fundamental. 

ATRIBUIÇÕES:  
Exercer a vigilância interna e externa, inspecionando as dependências de seu 
local de trabalho, controlando a movimentação de pessoas, veículos e materiais, 
constatando irregularidades, e tomando as providências necessárias para 
assegurar a ordem e a segurança nos locais e áreas sob sua responsabilidade. 

 
 

CARGO: COVEIRO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Histórico escolar e diploma de conclusão do ensino fundamental. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma de conclusão do ensino fundamental. 

ATRIBUIÇÕES:  
Coveiro, ou sepultador é o profissional que trabalha garantindo a organização dos 
cemitérios, a limpeza das covas e jazigos, cavando e cobrindo sepulturas, 
carregando caixões, realizando sepultamentos e exumações, entre outras 
funções. 

 
 

CARGO: ELETRICISTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Responsável pela instalação e manutenção da rede elétrica dos prédios públicos. 

REQUISITOS:  
Histórico escolar e diploma de conclusão do ensino médio e Curso técnico em 
elétrica, eletrotécnica. 

ATRIBUIÇÕES:  
Eletricista é o profissional que executa instalações, vistorias e reparos 
relacionados a qualquer sistema elétrico. O profissional cuida de instalações 
residenciais, prediais e industriais. 

 
 

 NÍVEL MÉDIO: 
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO                 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
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Profissional responsável pelo bom funcionamento das Secretarias Municipais e 
demais órgãos públicos. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma de Conclusão de curso do Ensino Médio. 

ATRIBUIÇÕES:  
É responsável por verificar a entrada e saída de correspondências, receber e 
enviar documentos, atender chamadas telefônicas, recepcionar o público em 
geral, fazer o arquivamento de documentos, manter atualizados os contatos da 
empresa, saber utilizar máquinas comuns em escritório, como por exemplo, 
impressoras, máquinas copiadoras, computadores e programas de planilhas em 
geral. 

 
 

CARGO: MOTORISTA AB 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Responsável por transportar em veículo automotor objetos e pessoas. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma de Conclusão de curso do Ensino Médio e possuir Carteira 
de Habilitação AB. 

ATRIBUIÇÕES:  
O Motorista é o profissional responsável por trabalhar transportando passageiros, 
cargas, documentos ou materiais. 

 
 

CARGO: MOTORISTA AD 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Responsável por transportar em veículo automotor objetos e pessoas. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma de Conclusão de curso do Ensino Médio e possuir Carteira 
de Habilitação AD. 

ATRIBUIÇÕES:  
O Motorista é o profissional responsável por trabalhar transportando passageiros, 
cargas, documentos ou materiais. 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
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Profissional fundamental na área da saúde que atua em contato direto com a 
população em momentos de atendimento em hospitais e instituições do segmento. 

REQUISITOS:  
Certificado de conclusão do Ensino Médio e curso técnico. 

ATRIBUIÇÕES:  
Responsável pela atuação em funções básicas de manutenção e prevenção da 
saúde. Uma de suas principais tarefas é fornecer o devido suporte para os enfermeiros 
durante os cuidados com os pacientes, o que pode incluir: o planejamento e 
execução de serviços relacionados à assistência de pacientes; o cuidados com 
pacientes em estado grave e garantir a higiene e segurança do local de trabalho. 

 
 

CARGO: DIGITADOR 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Desempenha a digitalização de diversos documentos. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma de Conclusão do Ensino Médio e curso de informática. 

ATRIBUIÇÕES:  
O digitador é o profissional responsável pelo exame e preparação dos variados 
serviços para digitação. É ele quem digita os dados presentes em textos, tabelas 
e outros, além de cuidar de sua formatação. Também deve receber e transmitir e-
mails indispensáveis para a execução das atividades do órgão. 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Certificado ou Diploma de conclusão de curso. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma de Conclusão do Ensino Médio e curso auxiliar de 
consultório dentário. 

ATRIBUIÇÕES:  
O Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) executa diversas funções dentro do consultório, 
conforme art. 5º, I a XIII, tais como: preparar e coletar informações do paciente, 
organizar e executar atividades de higiene bucal com o paciente, executar 
limpeza, definfecção e esterilização dos aparelhos odontológicos, do instrumental 
e do ambiente de trabalho, auxiliar e instrumentar os odontologistas e técnicos 
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nas intervenções clínicas, manipular materiais de uso odontológico sempre que 
necessário, entre outras, além de prestar assistência ao dentista responsável. 

 
 

CARGO: CUIDADOR ESPECIAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Responsável, dentro do ambiente escolar, por cuidar de alunos com necessidades 
especiais. 

REQUISITOS:  
Histórico escolar e diploma de conclusão do ensino médio e Certificado de Curso 
de Cuidador Escolar. 

ATRIBUIÇÕES:  
O cuidador de alunos com necessidades especiais desempenha suas funções em 
parceria com o professor. Ele deve ajudar os alunos a se locomoverem pelas 
dependências da escola, auxiliar no processo de aprendizado, ler e escrever pelo 
aluno, caso ele não possua autonomia intelectual ou motora para isso. Seu 
trabalho também envolve a higiene do estudante, ajudá-lo nas idas ao banheiro e 
elaborar relatórios à escola e às secretarias especializadas. 

 
 

CARGO: GUARDA DE TRÂNSITO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Certificado ou diploma de Conclusão do Ensino Médio. 

REQUISITOS:  
Responsável pela fiscalização e orientação do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. 

ATRIBUIÇÕES:  
O Agente de Trânsito é o profissional que fiscaliza o tráfego de veículos, a fim de 
evitar acidentes e engarrafamentos nas vias das cidades. Além disso, são 
responsáveis por orientar os pedestres nas vias urbanas, manter a ordem, emitir 
notificações, participar de ações educativas conscientizando os motoristas e 
pedestres.  

 
 

 NÍVEL SUPERIOR: 
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CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como 
bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além 
de redes e sistemas de informação. Podem prestar serviços de assessoria e 
consultoria. 

REQUISITOS:  
O exercício dessas ocupações requer bacharelado em biblioteconomia e 
documentação. A formação é complementada com aprendizado tácito no local de 
trabalho e cursos de extensão. 

ATRIBUIÇÕES:  
Trabalham em bibliotecas e centros de documentação e informação na 
administração pública. Tratam tecnicamente e desenvolvem recursos 
informacionais; disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e 
geração do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão 
cultural; desenvolvem ações educativas 

 
 

CARGO: CONTROLODORIA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Atua para prevenir e combater a corrupção na gestão municipal, garantir a defesa 
do patrimônio público, promover a transparência e a participação social e 
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma de curso em Direito ou Administração ou Economia ou 
Ciências Contábeis mais o registro no conselho de classe correspondente. 

ATRIBUIÇÕES:  
Assessoria aos gestores, na busca pelos controles adequados em seus 
processos. Assessoria através de sugestões, recomendações e suporte. O 
Controle Interno é responsável por assistir direta e imediatamente o Prefeito 
Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo fossem 
relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da 
gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, 
prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_interno
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CARGO: ENFERMEIRO PLATONISTA E DA ESTRATÉGIA DA SAUDE DA 
FAMILIA                 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Profissional responsável pela promoção, prevenção e recuperação da saúde dos 
indivíduos e em auxiliar o Médico. 

REQUISITOS:  
Certificado de Conclusão de Curso Superior em Emfermagem emitido por 
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC mais o registro no conselho 
de classe. 

ATRIBUIÇÕES:  
O enfermeiro é um profissional preparado para atuar em todas as áreas da saúde: 
assistencial, administrativa e gerencial. Na área assistencial esses profissionais 
estão habilitados a diversos tipos de intervenções de média e alta complexidade, 
situações que exigem conhecimento científico e capacidade de tomar decisões 
imediatas. Lideram e gerenciam unidades hospitalares e colaboradores, assim 
como prescrevem a assistência de enfermagem para que colaboradores 
executem as ações pertinentes. 

 
 

CARGO: FARMACÊUTICO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Profissional responsável por realizar tarefas específicas de desenvolvimento, 
produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de 
produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, 
cosméticos, imunológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises 
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. 

REQUISITOS:  
Certificado de Conclusão de Curso Superior em Farmácia emitido por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo MEC mais o registro no conselho de classe. 

ATRIBUIÇÕES:  
Dispensar   medicamentos,   imunobiológicos,   cosméticos,   alimentos   especiais 
e correlatos; selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e sistemas de 
dispensação; avaliar prescrição; proceder a dispensação; instruir sobre 
medicamentos e correlatos; notificar fármaco-vigilância; produzir medicamentos, 
alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos, domissanitários e correlatos; 
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definir  especificações  técnicas  de matéria-prima, embalagem, materiais, 
equipamentos e instalações. 

 
 

CARGO: MÉDICO PLATONISTA E DA ESTRATÉGIA DA SAUDE DA FAMILIA   

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Profissional responsável por realizar consultas e atendimentos médicos; tratar 
pacientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e 
serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. 

REQUISITOS:  
Certificado de Conclusão de Curso Superior em Medicina emitido por Instituição 
de Ensino Superior reconhecida pelo MEC mais o registro no conselho de classe. 

ATRIBUIÇÕES:  
Aplicar   os   conhecimentos   de   medicina   na   prevenção,   diagnóstico   e 
tratamento das doenças do corpo humano; efetuar exames médicos, fazer 
diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, 
perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina 
preventiva; praticar intervenções cirúrgicas para correção e tratamento de lesões, 
doenças e perturbações do corpo humano; realizar perícias médicas; etc. 

 
 

CARGO: ODONTÓLOGO             

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Profissional responsável por realizar consultas e atendimentos dentários; fazer 
prevenções e tratar pacientes pela prevenção, diagnóstico e tratamento das 
doenças da boca, maxilares e todas as suas estruturas anexas. Ele é quem faz a 
primeira análise do problema e, dependendo da situação, indica para um 
profissional especializado. 

REQUISITOS:  
Certificado de Conclusão de Curso Superior em Odontologia emitido por 
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC mais o registro no conselho 
de classe. 

ATRIBUIÇÕES:  
Prestar atendimento odontológico aos munícipes, objetivando prevenção, 
diagnóstico e tratamento das afecções dos dentes e da boca e melhorar a estética 
bucal; realizar exames nos dentes e na cavidade bucal, utilizando aparelhos 
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específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; priorizar o 
atendimento a pacientes que apresentem quadros de infecção e dor; identificar as 
afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos e 
exames adequados para estabelecer o tipo de tratamento; efetuar administração 
de anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento. 

 
 

CARGO: NUTRICIONISTA  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Profissional responsável por 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. 

REQUISITOS:  
Certificado de Conclusão de Curso Superior em Nutrição emitido por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo MEC mais o registro no conselho de classe. 

ATRIBUIÇÕES:  
Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou enfermos); 
identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito 
alimentar; coletar dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar 
indicadores nutricionais; calcular gasto energético; identificar necessidades 
nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de 
cuidados   nutricionais;  realizar   prescrição   dietética;  prescrever   complementos 
e suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em prontuário; conferir 
adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares; prover educação e 
orientação nutricional; elaborar plano alimentar em atividades físicas. 

 
 

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Responsável por objetivo representar o Município judicialmente e 
extrajudicialmente, como Advocacia Geral, cabendo-lhe as atividades de 
assessoria e consultoria na área Jurídica. 

REQUISITOS:  
Advogado (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil). 

ATRIBUIÇÕES:  
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A defesa do Patrimônio do Município e da Fazenda Pública, inclusive quanto à 
Dívida Ativa, a representação de seus interesses junto aos contenciosos 
administrativos, o exercício das funções de consultoria do Poder Executivo 
Municipal, oferecimento de sugestões ao Prefeito, e o patrimônio de medidas 
judiciais, extrajudiciais, administrativas no interesse regulamentar os seguimentos 
da Administração Pública e da preservação da ordem jurídica, além de outros 
encargos que lhe forem atribuídos em Lei. 

 
 

CARGO: PROFESSOR NIVEL I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Ministrar aulas dos componentes da matriz curricular do Ensino Fundamental, nas 
séries iniciais (1º ao 5º ano), de acordo com as orientações curriculares da 
Secretaria Municipal de Lago Verde (MA) e do Ministério da Educação-MEC. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso Normal 
Superior e/ou Curso Magistério e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia, fornecido 
por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

ATRIBUIÇÕES:  
Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de 
planejamento das atividades da escola; Cooperar na elaboração, execução e 
avaliação do Plano Político-pedagógico da Unidade Escolar. Elaborar programas, 
projetos e planos de curso, atendendo a tecnologia educacional e às diretrizes do 
ensino; Executar o trabalho docente em consonância com a proposta pedagógica 
da rede municipal de ensino; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; Participar dos processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da 
Unidade Escolar com vista ao melhor rendimento do processo de ensino-
aprendizagem, replanejando sempre que necessário; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho 
dos alunos de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; 
Estabelecer formas alternativas de recuperação, aos alunos que apresentarem 
menor rendimento; Participar de reuniões de estudo, conselhos de classe, 
encontros, seminários, atividades cívicas, culturais, recreativas e outros eventos, 
tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento para melhoria da qualidade de 
ensino; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE – MA 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 

 

Avenida Presidente Kennedy, S/N,  Centro – CEP 65.705-000 – Lago Verde/MA 

 

 

supervisão e orientação educacional; Zelar pela aprendizagem do aluno, pela 
disciplina e pelo material docente; Manter-se atualizado sobre a legislação de 
ensino; Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente; 
Constatar as necessidades dos alunos e encaminhá-las aos setores específicos 
de atendimento, mediante relatório escrito; Participar da elaboração do regimento 
escolar e da proposta pedagógica da escola; Manter a pontualidade e 
assiduidade; Comunicar previamente à Direção sempre que estiver 
impossibilitado de comparecer à Unidade Escolar; Preencher a documentação 
solicitada pela secretaria e entregá-la no prazo estipulado; Manter o bom 
relacionamento com os alunos, pais e colegas de trabalho; Executar outras 
atividades afins e compatíveis com o cargo; 

 
 

CARGO: PROFESSOR NIVEL II 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Ministrar aulas dos componentes da matriz curricular do Ensino Fundamental, nas 
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, 
Educação Física e Inglês nas séries finais (6º ao 9º ano), de acordo com as 
orientações curriculares da Secretaria Municipal de Lago Verde (MA) e do 
Ministério da Educação-MEC. 

REQUISITOS:  
Certificado ou diploma, devidamente registrado, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, de conclusão de licenciatura plena na disciplina 
pretendida. 

ATRIBUIÇÕES:  
Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de 
planejamento das atividades da escola; Cooperar na elaboração, execução e 
avaliação do Plano Político-pedagógico da Unidade Escolar. Elaborar programas, 
projetos e planos de curso, atendendo a tecnologia educacional e às diretrizes do 
ensino; Executar o trabalho docente em consonância com a proposta pedagógica 
da rede municipal de ensino; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; Participar dos processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da 
Unidade Escolar com vista ao melhor rendimento do processo de ensino-
aprendizagem, replanejando sempre que necessário; Colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho 
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dos alunos de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; 
Estabelecer formas alternativas de recuperação, aos alunos que apresentarem 
menor rendimento; Participar de reuniões de estudo, conselhos de classe, 
encontros, seminários, atividades cívicas, culturais, recreativas e outros eventos, 
tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento para melhoria da qualidade de 
ensino; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 
supervisão e orientação educacional; Zelar pela aprendizagem do aluno, pela 
disciplina e pelo material docente; Manter-se atualizado sobre a legislação de 
ensino; Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente; 
Constatar as necessidades dos alunos e encaminhá-las aos setores específicos 
de atendimento, mediante relatório escrito; Participar da elaboração do regimento 
escolar e da proposta pedagógica da escola; Manter a pontualidade e 
assiduidade; Comunicar previamente à Direção sempre que estiver 
impossibilitado de comparecer à Unidade Escolar; Preencher a documentação 
solicitada pela secretaria e entregá-la no prazo estipulado; Manter o bom 
relacionamento com os alunos, pais e colegas de trabalho; Executar outras 
atividades afins e compatíveis com o cargo; 

 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

O Atendimento Educacional Especializado, ou AEE, é um serviço da Educação 
Especial na perspectiva da educação inclusiva, de caráter complementar ou 
suplementar à formação dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, considerando as suas 
necessidades específicas. 

REQUISITOS:  
Formação em Curso Superior em Licenciatura Plena, específico para as 
disciplinas respectivas ou formação superior em área correspondente e formação 
pedagógica, nos termos do artigo 63, da LDB e demais legislações vigentes. 

ATRIBUIÇÕES:  
A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 
etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 
disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo 
de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. O atendimento 
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educacional especializado - AEE tem como função identificar, elaborar e organizar 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 
participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Esse 
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à 
autonomia e independência na escola e fora dela. Consideram-se serviços e 
recursos da educação especial àqueles que asseguram condições de acesso ao 
currículo por meio da promoção da acessibilidade aos materiais didáticos, aos 
espaços e equipamentos, aos sistemas de comunicação e informação e ao 
conjunto das atividades escolares. 

 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Profissional responsável por atuar na área específica da saúde, colaborando para 
a compreensão dos processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo 
ou curativo, isoladamente ou em equipe multiprofissional em instituições formais 
e informais. Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico, e 
intervenção psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes 
abordagens teóricas. 

REQUISITOS:  
Certificado de Conclusão de Curso Superior em Psicologia emitido por Instituição 
de Ensino Superior reconhecida pelo MEC mais o registro no conselho de classe. 

ATRIBUIÇÕES:  
Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes 
e dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas 
psíquicos; realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, 
adequado às diversas faixas etárias, em instituições de prestação de serviços de 
saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e informais; realizar 
atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento 
psicoterapêutico; realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, 
psicomotores e psicopedagógico. 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Profissional responsável pelo atendimento de funções básicas visando o bem-
estar, a proteção ambiental e o desenvolvimento da sociedade, através de sua 
atuação científica, tecnológica e administrativa, em obras e serviços. 

REQUISITOS:  
Certificado de Conclusão de Curso Superior em Engenharia emitido por Instituição 
de Ensino Superior reconhecida pelo MEC com o registro no conselho de classe. 

ATRIBUIÇÕES:  
Elaborar projetos de especialidades, gestão e planejamento de obras, bem como 
fiscalização de grandes projetos de construção, incluindo estradas, edifícios, 
barragens, pontes, sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgotos, 
dentre outras atribuições inerentes ao cargo. 
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J U S T I F I C A T I V A S 
 
 

É fato notório que há quase uma década que a administração pública 

municipal não realiza concurso público municipal para que as pessoas possam adentrar 

aos cargos públicos.  

Considerando também o elevado número de exonerações e consequentes 

vacâncias de cargo perante esta municipalidade, devido aos recentes procedimentos 

tomados pelo Tribunal de Contas do Estado.  

Considerando a deficiência do município em seu número de funcionários de 

cargos efetivos, bem como o artigo 37, II da CRFB versa que a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração. 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à 

elevada deliberação dessa nobre Câmara, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a 

realização do concurso público do Município de Lago Verde. 

Expostas, assim, as razões determinantes da minha iniciativa, e solicitando 

que a tramitação do projeto se dê em caráter de urgência, renovo a Vossa Excelência os 

protestos de minha alta consideração. 


