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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES – CIESP 

MANUAL DE DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS 

 

EMPREGOS PÚBLICOS DE LIVRE NOMEAÇÃO 

1 – Diretor Executivo 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Secretário Executivo OCUPAÇÃO: Diretor Executivo 

DEPARTAMENTO: Gestão SETOR: Geral 
Classe remuneratória: LN-03 

CBO: 1231-05 
Quantidade: 01 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: dirigir as atividades administrativas, e operacionais do Consórcio; planejar, acompanhar e 
avaliar resultados para a tomada de ações estratégicas; propor inovações nos serviços e o planejamento 
estratégico institucional, as políticas de gestão de pessoas, o Sistema de Gestão da Qualidade e a comunicação 
Institucional; gerir e coordenar os recursos humanos da instituição; preparar as apresentações 
contábeis/financeiras e a prestação de contas do Consórcio; atuar alinhado às necessidades dos entes 
consorciados, mantendo contínuo contato com os representantes legais dos municípios, bem como com os demais 
órgãos públicos; realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação ou delegação 
do Presidente ou da Assembleia Geral. 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Dirigir o Consórcio Intermunicipal de Especialidades - CIESP, por meio do estabelecimento de estratégias 

alinhadas a uma administração pública hodierna, para que se alcance os resultados esperados nos serviços 

ofertados a todos os munícipes de seus entes consorciados.  

• Dirigir as frentes de serviços oferecidos aos entes consorciados, por meio de uma efetiva liderança dos 

processos, das pessoas e das políticas institucionais, para o bem-estar social e desenvolvimento regional. 

• Dirigir a elaboração orçamentária do Consórcio, anualmente, mediante aprovação em Assembleia Geral de 

Prefeitos, para o devido planejamento da utilização dos recursos públicos destinados aos gastos com pessoal, 

estrutura funcional, obrigações financeiras e tributárias e a continuidade dos serviços aos entes consorciados. 

• Acompanhar a execução do orçamento financeiro, periodicamente, por meio de indicadores gerados pela 

área contábil/financeira do Consórcio, para a identificação dos resultados na programação orçamentaria, no 

planejamento com gastos e na tomada de decisão. 

• Elaborar normas e processos que permeiam a gestão pública, mediante legislações vigentes, regimento 

interno, estatutos e contrato de Consórcio, para a garantia do cumprimento dos princípios legais de direito 

público e garantia das determinações do Presidente e Assembleia de Prefeitos.   
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• Angariar convênios institucionais, mediante seus interesses e suas finalidades operacionais, mediante 

consolidação de parcerias com órgãos e entidades públicas e privadas, para o aprimoramento contínuo dos 

serviços a cada ente consorciado. 

• Planejar o quadro de lotação de pessoal do Consórcio, anualmente, por meio da análise quantitativa dos 

empregos públicos aprovados por área e das respectivas remunerações, para elaboração de proposta de 

adequações, caso necessário, para posterior aprovação do Presidente e em Assembleia Geral de Prefeitos. 

• Elaborar e encaminhar, sempre que requisitado, relatórios gerenciais à Presidência e ao Conselho Fiscal, 

mediante informações relevantes das áreas do Consórcio, para a identificação de pontos de melhoria, 

planejamento de ações necessárias e auxílio na tomada de decisões. 

• Autorizar, acompanhar e avaliar a viabilidade dos treinamentos de aperfeiçoamento dos empregados 

públicos, por meio da validação do cronograma e dos custos, para o controle do planejamento financeiro e 

alinhamento com as áreas solicitantes. 

• Dirigir e acompanhar as admissões, demissões, exoneração de empregos públicos comissionados ou em 

confiança.  

• Promover o desenvolvimento de Gestão de Pessoas, de Gestão por Resultados e Políticas Públicas, para o 

aprimoramento dos processos de formação, de elaboração, de implantação e de avaliação das políticas 

governamentais. 

• Reunir-se regularmente com os Conselhos de Secretários Municipais das áreas de serviços oferecidos pelo 

CIESP para apresentação das ações e resultados alcançados em um período pré-determinado e para a 

identificação de novas demandas e definição de ações futuras. 

• Realizar reuniões com Controle Interno e Conselho Fiscal, periodicamente, conforme cronograma 

estabelecido, para disseminação das ações praticadas e resultados alcançados pelo Consórcio. 

• Autorizar a publicação do balanço patrimonial do Consórcio, anualmente, mediante demonstrações 

qualitativas e quantitativas da posição financeira e patrimonial do Consórcio, para demonstração dos ativos 

e passivos do exercício anterior. 

• Dirigir e acompanhar as movimentações financeiras e os recursos patrimoniais do Consórcio, em conjunto 

com a Presidência, mediante controle de convênios, dos contratos de rateio e de prestação de serviços, para 

apuração do quantitativo de arrecadações mensais dos recursos financeiros. 

• Autorizar e analisar as contratações de bens e serviços, mediante legalidade do processo de licitação e 

compras, respeitado os limites orçamentários do Consórcio, para a garantia da continuidade dos serviços. 

• Realizar processo de avaliação institucional comparativo com outras entidades/organizações, de maneira a 

buscar a agregação de inovações ao CIESP e melhoria de desempenho, conforme planejamento anual 

estabelecido por meio de visitas in loco. 
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• Estabelecer contato e integração com as Prefeituras consorciadas, mediante divulgação do planejamento e 

ações desenvolvidas pelo Consórcio, para o alinhamento das informações e conhecimento das melhorias 

implantadas a todos os entes. 

• Estabelecer contato com os Ministérios, as Secretarias de Estado, as Secretarias Municipais e demais órgãos 

públicos, por meio de acordos de cooperação e encontros gerenciais, para o desenvolvimento e alcance de 

melhores resultados para o Consórcio. 

• Dirigir e implementar as diretrizes políticas e planos de trabalho definidos pela Assembleia Geral de Prefeitos, 

para prática de todos os atos que não tenham sido atribuídos expressamente pelo Estatuto ao Presidente do 

Consórcio. 

• Representar o Consórcio em eventos públicos, disseminando suas ações e sua importância para a qualidade 

dos serviços a todos os entes consorciados e a toda a população. 

• Autorizar a instauração de procedimentos de contratação por dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, para 

atendimento da necessidade pública e continuidade dos serviços aos entes consorciados. 

• Contratar pessoas jurídicas ou pessoas físicas, conforme diretrizes e condições do CIESP, processos licitatórios 

e disponibilidade financeira e demais regras cabíveis, para a prestação de serviços de assessoramento, 

consultoria e demais que se mostrarem necessárias ao devido suporte das atividades do Consórcio. 

• Dirigir as atividades administrativas, dos serviços oferecidos pelo Consórcio, de acordo com as diretrizes 

institucionais, legislações vigentes e por meio de ações planejadas com os líderes dos departamentos, setores 

e áreas do Consórcio, para promoção da qualidade à estrutura funcional. 

• Propor inovações administrativas e nos serviços oferecidos pelo Consórcio, por meio de diagnóstico de 

necessidades internas e externas, em alinhamento com tendências inteligentes de mercado, para o 

aprimoramento das práticas de gestão do Consórcio. 

• Dirigir e aprovar o Planejamento Estratégico institucional, estabelecendo a metodologia de acordo com as 

diretrizes institucionais, para alinhamento e conclusão das ações estratégicas a serem tomadas para a 

melhoria contínua do Consórcio. 

• Solicitar a elaboração de planos de ação preventivos e/ou corretivos aos departamentos, setores e áreas do 

Consórcio, bem como aos fornecedores de serviços terceirizados, conforme padrão e prazo estabelecidos 

pelo Consórcio, para a definição de ações e manutenção da qualidade. 

• Analisar, junto às lideranças do Consórcio, planos de ação elaborados pelo Consórcio e fornecedores, 

identificando se as ações e prazos propostos são exequíveis e eficazes, para deferimento ou indeferimento 

de suas implementações. 

• Acompanhar, junto às lideranças do Consórcio, a execução de planos de ação, por meio de visita in loco, 

reuniões, análise de documentos comprobatórios e cumprimento de prazos, para identificação da 

regularidade no compromisso assumido com o Consórcio. 
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• Dirigir, junto às lideranças do Consórcio, ferramentas voltadas à gestão de pessoas como recrutamento e 

seleção, administração de pessoal, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, políticas de 

cargos e salários, entre outros, planejando, implementando e auditando os resultados junto aos 

departamentos, setores e áreas do Consórcio e junto às empresas terceirizadas, para a adequada 

implantação. 

• Executar todas as ações inerentes à gestão de pessoas sob sua liderança – empregos públicos permanentes, 

temporários, de livre nomeação e terceirizados – conforme diretrizes já implementadas, para a garantia do 

cumprimento das normas institucionais, dos direitos trabalhistas, bem como para a maior satisfação no 

trabalho. 

• Deferir e dirigir a programação orçamentária do Consórcio, anualmente, por meio da análise da metodologia 

e das informações econômica/financeiras, para aprovação e o devido cumprimento da deliberação da 

Assembleia Geral dos entes consorciados e execução do planejamento anual.  

• Acompanhar a execução das diretrizes da programação orçamentária, junto à Gerência Administrativa e 

Contador, por meio da análise do balanço patrimonial/fiscal do Consórcio, para a avaliação do fluxo de 

entrada e saída de recursos e materiais e para o equilíbrio financeiro do Consórcio. 

• Acompanhar as atividades contábeis e financeiras do Consórcio, juntamente ao contador e ao tesoureiro, 

respectivamente, analisando os demonstrativos contábeis apresentados, para a garantia do cumprimento 

dos atos inerentes à Contabilidade Pública. 

• Acompanhar os investimentos financeiros, controles estatísticos dos processos vigentes, conforme 

procedimentos estabelecidos, para o adequado funcionamento do setor contábil/financeiro. 

• Representar a Consórcio com participações em reuniões e demais eventos, apresentando informações 

institucionais e fundamentações técnicas inerentes à sua atuação, para publicidade dos atos e divulgação do 

Consórcio.  

• Dirigir a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, estabelecendo, junto à liderança responsável, 

metodologia específica e disseminando os padrões e os princípios da qualidade em todos os departamentos, 

setores e áreas do Consórcio, bem como junto às empresas terceirizadas, para a melhoria contínua.  

• Analisar e deferir, junto às lideranças, os padrões de auditorias internas e externas, definindo a metodologia, 

ciclos, indicadores, parâmetros de mensuração, procedimentos e regras, para a obtenção de informações 

precisas que auxiliem numa gestão proativa voltada para resultado.  

• Deferir, junto às lideranças, todos os processos do Consórcio, por meio da análise dos mapeamentos padrões 

realizados, para posterior implementação e treinamento, para potencialização da comunicação eficaz e 

facilitação dos fluxos de trabalho. 

• Dirigir as ações de certificação de qualidade do Consórcio, junto às correspondentes, planejando, 

implementando ações requisito, acompanhando e treinamento, para 
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•  consolidação de padrões de qualidade e posterior solicitação de certificação juntos às Instituições 

responsáveis. 

• Dirigir as ferramentas de comunicação interna e externa do Consórcio, definindo metodologias adequadas e 

alinhadas à Administração Pública, para a divulgação e projeção de uma imagem favorável do Consórcio. 

• Manter-se alinhado às necessidades do controle interno e dos órgãos fiscalizadores externos, 

disponibilizando informações e dados do Consórcio, para a garantia da legalidade dos atos do Consórcio. 

• Dar suporte aos demais departamentos, setores e áreas do Consórcio, por meio de pareceres com 

fundamentações técnicas e observando as leis e os princípios que norteiam a Administração Pública, para 

auxílio no desenvolvimento de projetos diversos.  

• Acompanhar a regularidade fiscal e documental, junto ao contador, para a cumprimento da legislação vigente 

e a manutenção da habilitação do Consórcio frente às necessidades de novos convênios e parcerias.  

• Informar à Presidência do Consórcio e aos demais representantes do Poder Executivo dos entes consorciados 

sobre o processamento dos trabalhos e resultados alcançados, por meio da elaboração de relatórios, 

demonstrações gráficas ou mediante reuniões, para a avaliação geral das ações aplicadas e sua conjugação 

com as demais políticas institucionais. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a seu emprego público, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas com comprometimento e 

responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de 

trabalho. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Diretor Executivo, para promoção da humanização 

e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior, sempre que necessário, de forma técnica, ativa, crítica e 

contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 

servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 
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natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior e/ou Especialização lato 
sensu. 
 
2. Conhecimentos 
Informática Avançada (Editor de Texto, Planilhas Eletrônica, Editor de Slides e Internet) 
Gestão pública 
Normas Regulamentadoras – NR’s, aplicáveis para o tipo de serviço prestado pelo Consórcio. 
Gestão estratégica de pessoas 
Planejamento Estratégico 
Comunicação escrita e verbal 
Gestão Financeira  
Noções de Contabilidade Pública 
Noções de Licitação 
Macroeconomia 
Legislações que circundam os segmentos dos serviços ofertados. 
Regimento Interno e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória) 

Cinco anos de atuação nas funções afetas ao emprego público em questão.  
 
4. Requisitos 
Ensino Superior em Administração Pública e/ou Pós-graduação lato sensu em Administração e áreas afins. 
 
5. Complexidade 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome a maior parte da 
jornada de trabalho. 
  
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia fixa e móvel e 
veículo. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais 
Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar o prestígio diante da comunidade, prejudicar as atividades da organização e/ou gerar 
dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros 
Erros podem advir da falta de planejamento, na execução e na falta de acompanhamento dos serviços prestados, 
impactando negativamente no atendimento à população. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Responsável por contatos internos e/ou externos constantes de natureza diversa e complexa, se malsucedidos 
podem acarretar sérias repercussões ao prestígio e/ou às atividades do Consórcio.  
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10. Responsabilidade por Numerários 
O emprego público tem acesso a numerários. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental 
O emprego público apresenta concentração constante evidenciada na validação de processos e no gerenciamento 
dos departamentos, setores e áreas do Consórcio, bem como na relação de empresas terceirizadas. 
 
14. Concentração Visual 
Não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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2 – Gerente Administrativo 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Gerente Administrativo OCUPAÇÃO: Gerente Administrativo 

DEPARTAMENTO: Administrativo SETOR: Geral 
Classe remuneratória: LN-02 

CBO: 1421-05 
Quantidade: 01 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: gerenciar as atividades administrativas e operacionais do Consórcio; planejar, acompanhar 

e avaliar resultados para a tomada de ações estratégicas; planejar, implementar e gerenciar inovações nos serviços 

administrativos; gerenciar o planejamento estratégico institucional, as políticas de gestão de pessoas, o Sistema 

de Gestão da Qualidade e a comunicação Institucional; gerenciar as atividades contábeis/financeiras e a prestação 

de contas do Consórcio; realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do 

Secretário Executivo. 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Gerenciar as atividades administrativas e operacionais do Consórcio, de acordo com as diretrizes 

institucionais, legislações vigentes e por meio de ações planejadas com os líderes dos departamentos, setores 

e áreas do Consórcio, para apoio de qualidade à estrutura funcional. 

• Gerenciar inovações nos serviços administrativos e operacionais, por meio de diagnóstico de necessidades 

internas e alinhamento com tendências inteligentes de mercado, para o aprimoramento das práticas de 

gestão do Consórcio. 

• Gerenciar o Planejamento Estratégico institucional bem como elaborar, anualmente, o planejamento 

estratégico de todos os serviços sobre a sua liderança, estabelecendo a metodologia de acordo com as 

diretrizes institucionais, para alinhamento e conclusão das ações estratégicas a serem tomadas para a 

melhoria contínua do Consórcio. 

• Definir a matriz de indicadores estratégicos, táticos e operacionais inerentes a cada função administrativa do 

Consórcio e aqueles referentes aos prestadores de serviços administrativos terceirizados, para 

acompanhamento dos resultados. 

• Solicitar a elaboração de planos de ação preventivos e/ou corretivos aos departamentos, setores e áreas do 

Consórcio, bem como aos fornecedores de serviços administrativos, conforme padrão e prazo estabelecidos 

pelo Consórcio, para a definição de ações e manutenção da qualidade. 

• Analisar planos de ação elaborados pelo Consórcio e fornecedores, identificando se as ações e prazos 

propostos são exequíveis e eficazes, para deferimento ou indeferimento de suas implementações. 
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• Acompanhar a execução de planos de ação, por meio de visita in loco, reuniões, análise de documentos 

comprobatórios e cumprimento de prazos, para identificação da regularidade no compromisso assumido com 

o Consórcio. 

• Promover suporte à Secretaria Executiva no uso de ferramentas voltadas à gestão de pessoas como 

recrutamento e seleção, administração de pessoal, treinamento e desenvolvimento, avaliação de 

desempenho, políticas de cargos e salários, entre outros, planejando, implementando e auditando os 

resultados junto aos departamentos, setores e áreas do Consórcio e junto às empresas terceirizadas, para a 

adequada implantação. 

• Executar as ações inerentes à gestão de pessoas sob sua liderança conforme diretrizes determinadas pela 

Secretaria Executiva, para a garantia do cumprimento das normas institucionais, dos direitos trabalhistas, 

bem como para a maior satisfação no trabalho. 

• Gerenciar a programação orçamentária do Consórcio, anualmente, por meio da análise da metodologia e das 

informações econômica/financeiras, para deferimento junta à Secretaria Executiva e posterior deliberação 

na assembleia dos entes consorciados e execução do planejamento anual.  

• Acompanhar a execução das diretrizes da programação orçamentária, por meio da análise do balanço 

patrimonial/fiscal do Consórcio e por meio de fiscalização nos setores responsáveis, para a avaliação do fluxo 

de entrada e saída de recursos e materiais e para o equilíbrio financeiro do Consórcio. 

• Gerenciar as atividades contábeis e financeiras do Consórcio, juntamente ao contador e ao tesoureiro, 

respectivamente, analisando os demonstrativos contábeis apresentados, para a garantia do cumprimento 

dos atos inerentes à Contabilidade Pública. 

• Acompanhar os investimentos financeiros, controles estatísticos dos processos vigentes, movimentações 

financeiras, conforme procedimentos estabelecidos para o adequado funcionamento do setor de 

contábil/financeiro. 

• Representar a Consórcio com participações em reuniões e demais eventos, quando requisitado, 

apresentando informações e fundamentações técnicas inerentes à sua atuação, para publicidade dos atos e 

divulgação do Consórcio.  

• Gerenciar a qualidade dos serviços prestados por empresas terceirizadas sob sua liderança por meio da 

análise do objeto do contrato e execução dos serviços, para identificação conformidade ou para apontamento 

de adequações necessárias. 

• Implementar e gerenciar o Sistema de Gestão da Qualidade, estabelecendo metodologia específica e 

disseminando os padrões e os princípios da qualidade em todos os departamentos, setores e áreas do 

Consórcio, bem como junto às empresas terceirizadas, para a melhoria contínua. 

•  
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• Estabelecer padrões de auditorias internas e externas, definindo a metodologia, ciclos, indicadores, 

parâmetros de mensuração, procedimentos e regras, para a obtenção de informações precisas que auxiliem 

numa gestão proativa voltada para resultado.  

• Gerenciar todos os processos do Consórcio, por meio do mapeamento padrão, implementação e 

treinamento, para potencialização da comunicação eficaz e facilitação dos fluxos de trabalho. 

• Gerenciar as ações de certificação de qualidade do Consórcio, bem como orientar empresas contratadas para 

consolidação de padrões de qualidade e posterior solicitação de certificação juntos às Instituições 

responsáveis. 

• Gerenciar as ferramentas de comunicação interna e externa do Consórcio, usando metodologias adequadas 

e alinhadas à Administração Pública, para a divulgação e projeção de uma imagem favorável do Consórcio. 

• Prestar apoio ao controle interno e aos órgãos fiscalizadores externos, com informações e disponibilização 

de dados do Consórcio, para a garantia da legalidade dos atos do Consórcio. 

• Dar suporte aos demais departamentos, setores e áreas do Consórcio, por meio de pareceres com 

fundamentações técnicas e observando as leis e os princípios que norteiam a Administração Pública, para 

auxílio no desenvolvimento de projetos diversos.  

• Gerenciar a regularidade fiscal e documental, junto ao contador, para a cumprimento da legislação vigente e 

a manutenção da habilitação do Consórcio frente às necessidades de novos convênios e parcerias.  

• Informar à Secretaria Executiva sobre o processamento dos trabalhos e resultados alcançados, por meio da 

elaboração de relatórios, demonstrações gráficas ou mediante reuniões, para a avaliação geral das ações 

aplicadas e sua conjugação com as demais políticas institucionais. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a seu emprego público, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Gerente Administrativo, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato, sempre que necessário, de forma técnica, ativa, 

crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 

servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 
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• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 

1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior. 
 
2. Conhecimentos 
Informática Avançada (Editor de Texto, Planilhas Eletrônica, Editor de Slides e Internet) 
Gestão pública 
Normas Regulamentadoras – NR’s, aplicáveis para o tipo de serviço prestado pelo Consórcio 
Gestão estratégica de pessoas 
Planejamento Estratégico 
Comunicação escrita e verbal 
Gestão Financeira  
Noções de Contabilidade Pública 
Noções de Licitação 
Macroeconomia 
Legislações que circundam os segmentos dos serviços ofertados 
Estatuto e demais normas e procedimentos do Consórcio 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória) 
Três anos de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado.  
 
4. Requisitos 
Ensino Superior em Administração e Pós-graduação lato sensu em Administração e áreas afins. 
 
5. Complexidade 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, 
desenvolvidas ou vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço 
mental consome a maior parte da jornada de trabalho. 
  
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia fixa e 
móvel e veículo. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais 
Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar o prestígio diante da comunidade, prejudicar as atividades da organização 
e/ou gerar dispêndios. 
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8. Responsabilidade por Erros 
Erros podem advir da falta de planejamento, na execução e na falta de acompanhamento dos serviços 
prestados, impactando negativamente no atendimento à população. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Responsável por contatos internos e/ou externos constantes de natureza diversa e complexa, se 
malsucedidos podem acarretar sérias repercussões ao prestígio e/ou às atividades do Consórcio.  
 
10. Responsabilidade por Numerários 
O emprego público tem acesso a numerários. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental 
O emprego público apresenta concentração constante evidenciada na validação de processos e no 
gerenciamento dos departamentos, setores e áreas do Consórcio, bem como na relação de empresas 
terceirizadas. 
 
14. Concentração Visual 
Não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 
PPRA. 
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3 – Gerente de Serviços 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Gerente de Serviços OCUPAÇÃO: Gerente de Serviços 

DEPARTAMENTO: Serviços SETOR: Geral 
Classe remuneratória: LN-02 

CBO: 1421-05 
Quantidade: 02 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: gerenciar as atividades administrativas e operacionais das áreas de serviços do CIESP; 

planejar, acompanhar e avaliar resultados para a tomada de ações estratégicas; propor inovações nos serviços 

prestados, direta ou indiretamente, pelo Consórcio aos seus entes consorciados; gerenciar o planejamento 

estratégico das diversas áreas de serviços sob sua incumbência, a aplicação das políticas de gestão de pessoas e 

do Sistema de Gestão da Qualidade, garantindo que sejam observados os princípios da Administração Pública; 

atuar na interlocução com as Secretaria Municipais e demais atores relacionados com os serviços prestados, em 

conformidade com o Secretário Executivo e Presidente do Consórcio; realizar demais atividades correlatas ao 

emprego público e/ou por determinação do Secretário Executivo. 

   

DESCRIÇÃO DETALHADA:     

• Gerenciar o desenvolvimento de projetos e o oferecimento de serviços, por meio do diagnóstico, do 

planejamento, da execução, do acompanhamento e da avaliação contínua da qualidade, para que estejam 

alinhados com as estratégias institucionais do Consórcio e às necessidades dos entes consorciados.  

• Levantar necessidades específicas de gestão dos entes consorciados de cunho social, estrutural, 

educacional, logístico, cultural, esportivo, saúde e bem-estar, ambiental, tecnológico, dentre outros, por 

meio de metodologias ativas de identificação como ouvidoria, pesquisas, reuniões sistemáticas, visitação in 

loco, para o oferecimento de soluções que impliquem o desenvolvimento e fortalecimento das políticas 

públicas. 

• Propor inovações de serviços, por meio de diagnóstico de necessidades dos entes consorciados e 

alinhamento com tendências inteligentes de mercado, para o cumprimento das políticas públicas com 

eficiência e eficácia aos usuários. 

• Apresentar os projetos desenvolvidos aos gestores públicos, evidenciando os pontos positivos à imagem da 

gestão municipal, os ganhos sociais, a satisfação dos munícipes, o investimento e prazos para 

implementação, para adesão de entes e viabilização do projeto. 

• Informar a Secretaria Executiva sobre o processamento dos trabalhos e resultados alcançados, por meio da 

elaboração de relatórios, demonstrações gráficas ou mediante reuniões, para a avaliação geral das ações 

aplicadas e sua conjugação com as demais políticas institucionais.  

•  
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• Dar suporte aos demais setores do Consórcio e aos entes consorciados, quando houver necessidade, na 

concepção de orçamentos para projetos diversos, por meio do planejamento, orientação, estabelecimento 

de prazos, levantamento de custos e legalidade, para análise de viabilidade e posterior implementação. 

• Monitorar e acompanhar os projetos em fase de implementação, por processo, para eliminação de custos 

desnecessários e resultados inesperados. 

• Gerenciar o relacionamento com as empresas prestadoras de serviços, por meio de reuniões sistemáticas, 

para análise conjunta dos indicadores/resultados obtidos no período. 

• Elaborar o planejamento estratégico de todos os serviços sobre a sua liderança, anualmente, de acordo com 

a metodologia e as diretrizes institucionais, para alinhamento e conclusão das ações estratégicas a serem 

tomadas para a melhoria contínua dos serviços. 

• Desdobrar as ações do planejamento estratégico e específicas de serviços junto às lideranças táticas e 

demais liderados, por meio de reuniões sistemáticas, treinamentos, acompanhamento e feedback, para 

implementação eficaz das ações delineadas. 

• Definir a matriz de indicadores estratégicos, táticos e operacionais inerentes a cada serviço ofertado pelo 

Consórcio, identificando os pontos importantes de acompanhamento, para a análise sistemático dos 

resultados, a identificação de pontos a desenvolver e o tratamento de ações preventivas e corretivas junto 

aos fornecedores. 

• Solicitar a elaboração de planos de ação ao fornecedor, preventivos e/ou corretivos, conforme padrão e 

prazo estabelecidos pelo Consórcio, para a definição de ações e manutenção da qualidade dos serviços. 

• Analisar planos de ação elaborados por fornecedores, identificando se as ações e prazos propostos são 

exequíveis e eficazes, para deferimento ou indeferimento de suas implementações. 

• Acompanhar a execução de planos de ação, por meio de visita in loco, reuniões, análise de documentos 

comprobatórios e cumprimento de prazos, para identificação da regularidade dos compromissos assumidos 

com o Consórcio. 

• Aferir a qualidade dos produtos/serviços prestados, com a utilização de metodologias claras e objetivas e 

ciclo de auditorias, para identificação de conformidades e não conformidades às especificidades da 

execução do contrato. 

• Avaliar as demandas apresentadas pelos entes consorciados, por meio da análise de custos, da regularidade 

fiscal e da certificação do produto/serviço, para verificação da viabilidade de atendimento. 

• Gerenciar os contratos do Consórcio e a qualidade dos serviços prestados por empresas terceirizadas sob 

sua liderança, por meio de visitas in loco e verificação de documentos regularidade fiscal e tributárias, para 

a manutenção da excelência dos serviços prestados ao Consórcio e à população. 

• Prestar apoio ao controle interno e aos órgãos fiscalizadores externos, com informações e disponibilização 

de dados do Consórcio, para agilidade e garantia da eficiência no atendimento. 
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• Gerenciar as atividades do setor de licitações, por meio de planejamento, de reuniões sistemáticas, 

cumprindo protocolos e parâmetros legais, para o fornecimento de produtos/serviços necessários ao pleno 

funcionamento do consorcio e atendimento aos entes. 

• Gerenciar termos de referência/projetos básicos para contratação de serviços ou aquisição de produtos, 

seguindo as determinações legais e especificando-os por meio de alinhamento com o solicitante, para o 

adequado fornecimento do produto/serviço.  

• Analisar e autorizar contratos e/ou termos aditivos, em consonância com as especificidades do edital e com 

a legislação vigente, para total transparência entre as partes e posterior acompanhamento de sua execução. 

• Gerenciar prazos e execução dos contratos celebrados com as empresas fornecedoras de 

produtos/serviços, por meio da análise das informações cadastradas em planilhas específicas, para a 

manutenção dos serviços/produtos prestados. 

• Gerenciar e acompanhar as atividades técnico-administrativas e operacionais inerentes aos serviços 

ofertados, por meio de ações planejadas com os líderes dos departamentos, setores e áreas do Consórcio 

e junto às empresas contratadas, para o devido apoio funcional à estrutura dos serviços. 

• Acompanhar a execução das diretrizes da programação orçamentária inerentes a cada serviço contratado, 

por meio de fiscalização e análise junto ao setor responsável pelas informações financeiras, para 

readequações necessárias e manutenção do equilíbrio financeiro do Consórcio. 

• Executar as ações inerentes à gestão de pessoas sob sua liderança, conforme diretrizes pela Secretaria 

Executiva, para a garantia do cumprimento das normas institucionais, dos direitos trabalhistas, bem como 

para a maior satisfação no trabalho. 

• Gerenciar os procedimentos de compras e licitações e fornecimentos de materiais, por meio da observação 

das diretrizes da programação orçamentária aprovada pela Assembleia Geral de Prefeitos, para a garantia 

da observância aos princípios da economicidade e eficiência. 

• Acompanhar e analisar os processos de compras e licitações, verificando se os materiais e/ou serviços foram 

adquiridos ou contratados por valores de mercado conforme disposto em Termo de Referência constante 

nos editais, garantindo toda a comunicação necessária entre o Setor de Compras e Licitações e a Secretaria 

Executiva, para agilidade dos processos licitatórios e garantia da observância aos princípios da 

economicidade e eficiência.  

• Gerenciar a prestação de contas de projetos, convênios, contratos e congêneres por meio do 

acompanhamento dos processos e vigências, para garantir a fidedignidade das informações bem como que 

sejam observados os princípios da legalidade e eficiência.  

• Representar a instituição, mediante participações em reuniões e demais eventos nos quais a presença do 

setor administrativo for requisitada para a ratificação de parcerias e garantia da publicidade dos atos do 

Consórcio. 
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• Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato, para a melhoria 

contínua de suas competências. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a seu emprego público, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Gerente de Serviços, para manutenção da 

harmonia e da tranquilidade necessárias ao ambiente de trabalho. 

• Participar das reuniões convocadas, sempre que necessário, para integração às normas e aos 

procedimentos institucionais e do setor. 

• Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos e demais instrumentos colocados para o exercício de 

sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e servindo como exemplo aos demais 

funcionários, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor aproveitamento dos bens e maior 

durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não denegrindo-o, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço íntegro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os Estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza administrativa e dos serviços ofertados pelo Consórcio. 

• Realizar demais atividades correlatas ao cargo e/ou por determinação do seu superior imediato.  

 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior e/ou Especialização lato 
sensu. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Noções de gestão pública. 
Legislações inerentes aos serviços ofertados. 
Normas Regulamentadoras – NR’s, aplicáveis para o tipo de serviço prestado pelo Consórcio. 
Gestão estratégica de pessoas. 
Planejamento Estratégico. 
Comunicação escrita e verbal. 
Gestão Financeira. 
Licitação. 
Macroeconomia. 
Estatuto e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 

Três anos de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado.  
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4. Requisito. 
Ensino Superior e Pós-graduação lato sensu. 
 
5. Complexidade. 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome a maior parte da 
jornada de trabalho. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia fixa e móvel. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar o prestígio diante da comunidade, prejudicar as atividades da organização e/ou gerar 
dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros. 
Erros podem advir da falta de planejamento, na execução e na falta de acompanhamento dos serviços prestados, 
impactando negativamente no atendimento à população. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Responsável por contatos internos ou externos constantes de natureza diversa e complexa, se mal sucedidos 
podem acarretar sérias repercussões ao prestígio e/ou às atividades do Consórcio.  
 
10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração constante evidenciada na validação de processos e no 

gerenciamento dos departamentos, setores e áreas do Consórcio, bem como na relação de empresas 

terceirizadas. 

14. Concentração Visual. 
Não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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4 – Supervisor Administrativo 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Supervisor Administrativo 
OCUPAÇÃO: Supervisor Administrativo 

Classe remuneratória: LN-01 

DEPARTAMENTO: Administrativo SETOR: Geral Quantidade: 01 CH: 200h mês CBO: 4101-05 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: supervisionar as ações demandadas pela gerência imediata; elaborar e acompanhar o 

Planejamento Estratégico Institucional bem como da sua área de atuação; dar suporte na elaboração de relatórios 

gerenciais; supervisionar a prestação de contas do Consórcio, garantindo que sejam observados os princípios da 

Administração Pública; zelar pela observância das normas regulamentares, estatutos e demais portarias que 

circundam o segmento; acompanhar a execução das diretrizes da programação orçamentária através do balanço 

patrimonial/fiscal do Consórcio e verba de rateio; acompanhar e supervisionar todas as ações inerentes à gestão 

de pessoas, financeiro, contábil, almoxarifado e patrimônio; supervisionar a execução da programação 

orçamentária; realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do superior. 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Supervisionar as atividades administrativas e operacionais inerentes aos serviços ofertados pelo Consórcio, 

por meio de ações planejadas com os líderes dos setores e áreas, para que resulte no devido apoio 

administrativo à estrutura funcional dos serviços prestados. 

• Acompanhar a execução das diretrizes da programação orçamentária através do balanço patrimonial/fiscal 

do Consórcio e verba de rateio, por meio de fiscalização, para a avaliação do fluxo de entrada e saída de 

recursos e materiais e para o equilíbrio financeiro do Consórcio.  

• Supervisionar as diretrizes das atividades contábil-financeiras do setor, por meio de acompanhamento do 

setor contábil, para a garantia da economicidade e a aplicação dos recursos, seguindo os critérios da 

legalidade. 

• Acompanhar a execução da programação orçamentária mediante observância às diretrizes aprovadas pela 

Assembleia Geral de Prefeitos, para a consolidação da mesma por parte da assessoria contábil e financeira.  

• Acompanhar a elaboração do Planejamento Estratégico do Consórcio, seguindo a metodologia estabelecida, 

para o aprimoramento e desenvolvimento das ações que resultem na melhoria contínua nos serviços 

prestados. 

• Acompanhar e supervisionar todas as ações inerentes à gestão de pessoas, planejando, orientando e 

auditando os resultados obtidos com a execução de projetos voltadas à administração de pessoal, 

treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, políticas de empregos públicos e salários, entre 
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outros, para a garantia do cumprimento das normas e direitos dos empregados públicos do Consórcio, bem 

como para a maior satisfação no trabalho. 

• Prestar apoio ao controle interno e aos órgãos fiscalizadores externos, com informações e disponibilização 

de dados do Consórcio para agilidade e garantia da eficiência. 

• Controlar o desenvolvimento dos programas administrativos, por meio de orientação aos executores na 

solução de dúvidas e problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para o melhor 

desempenho dos trabalhos e avaliação de seus efeitos. 

• Avaliar os resultados dos programas, por meio de consulta ao responsável pelos diversos setores do Núcleo 

de Gestão e por análise de resultado dos indicadores, para a detecção de falhas e determinação de 

modificações necessárias. 

• Apoiar a Secretaria Executiva, quando solicitado, por meio do acompanhamento das rotinas do setor, para o 

devido aporte das atividades correlatas do Consórcio. 

• Consultar as coordenações do Consórcio sobre assuntos relativos à administração, por meio do intercâmbio 

de informações e debatendo esses assuntos para complementar seus conhecimentos, observações e 

conclusões, garantindo assim a observância das diretrizes propostas pelo Consórcio. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a seu emprego público, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas com comprometimento e 

responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de 

trabalho. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas e 

manter-se no local de trabalho até que a carga horária seja cumprida, bem como apresentando 

comprometimento e responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento 

das necessidades das equipes de trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico ou em formulário de registro de ponto 

externo, bem como justificar inconsistências quando necessário, de acordo com os procedimentos 

internos estabelecidos, para a adequada apuração das horas trabalhadas e definição de valores a 

serem pagos a título de remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Supervisor Administrativo, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 
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• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, de 

forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 

servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior e/ou Especialização Lato 
sensu. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Noções de gestão pública 
Legislações inerentes ao departamento de ocupação. 
Gestão estratégica de pessoas 
Planejamento Estratégico 
Comunicação escrita e verbal 
Gestão Financeira  
Licitação 
Macroeconomia 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 

Dois anos de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado. 
 
4. Requisito. 
Ensino Superior em Administração e/ou Pós-graduação lato sensu em Administração e áreas afins. 
 
5. Complexidade. 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome a maior parte da 
jornada de trabalho. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia fixa e móvel. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
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Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar o prestígio diante da comunidade, prejudicar as atividades da organização e/ou gerar 
dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros. 
Erros podem advir da falta de planejamento, na execução e na falta de acompanhamento dos serviços prestados, 
impactando negativamente no atendimento à população. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Responsável por contatos internos ou externos constantes de natureza diversa e complexa, se mal sucedidos 
podem acarretar sérias repercussões ao prestígio e/ou às atividades do Consórcio.  
 
10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração constante evidenciada na validação de processos e na supervisão do 
departamento, setores e áreas de sua responsabilidade. 
 
14. Concentração Visual. 
Não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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5 – Supervisor de Serviços 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Supervisor de Serviços 
OCUPAÇÃO: Supervisor de Serviços 

Classe remuneratória: LN-01 

DEPARTAMENTO: Serviços SETOR: Geral Quantidade: 02 CH: 200h mês CBO: 4101-05 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: supervisionar o Departamento de Serviços, planejando, acompanhando e avaliando 

resultados para a tomada de ações estratégicas; supervisionar a prestação de contas setorial do Consórcio, 

garantindo que sejam observados pelos empregados do setor as métricas e parâmetros definidos pelos superiores 

e observados os princípios da Administração Pública; zelar pela observância das normas regulamentares e demais 

atos administrativos que circundam o segmento; dar suporte na elaboração de relatórios gerenciais; realizar 

demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do superior. 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Supervisionar as atividades administrativas e operacionais do Departamento de Serviços e sob orientação do 

Gerente de Serviços, por meio de ações planejadas com os líderes dos setores e áreas, para que resulte no 

devido apoio administrativo à estrutura funcional dos serviços prestados. 

• Acompanhar a execução das diretrizes da programação orçamentária afetas ao setor, através do balanço 

patrimonial/fiscal do Consórcio e verba de rateio, por meio de fiscalização, para a avaliação do fluxo de 

entrada e saída de recursos e materiais e para o equilíbrio financeiro do Consórcio.  

• Acompanhar a elaboração do Planejamento Estratégico do Consórcio, seguindo a metodologia estabelecida, 

para o aprimoramento e desenvolvimento das ações que resultem na melhoria contínua nos serviços 

prestados. 

• Acompanhar e supervisionar todas as ações inerentes à gestão de pessoas do departamento de serviços, 

planejando, orientando e auditando os resultados obtidos com a execução de projetos voltadas à 

administração de pessoal, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, políticas de empregos 

públicos e salários, entre outros, para a garantia do cumprimento das normas e direitos dos empregados 

públicos do Consórcio, bem como para a maior satisfação no trabalho. 

• Prestar apoio ao controle interno e aos órgãos fiscalizadores externos, com informações e disponibilização 

de dados do Consórcio para agilidade e garantia da eficiência. 

• Controlar o desenvolvimento dos programas administrativos, por meio de orientação aos executores na 

solução de dúvidas e problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para o melhor 

desempenho dos trabalhos e avaliação de seus efeitos. 
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• Avaliar os resultados dos programas, por meio de consulta ao responsável pelos diversos setores do 

Departamento de Serviços e por análise de resultado dos indicadores, para a detecção de falhas e 

determinação de modificações necessárias. 

• Apoiar a Secretaria Executiva, quando solicitado, por meio do acompanhamento das rotinas do setor, para o 

devido aporte das atividades correlatas do Consórcio. 

• Consultar as coordenações do Consórcio sobre assuntos relativos à administração, por meio do intercâmbio 

de informações e debatendo esses assuntos, para complementar seus conhecimentos, observações e 

conclusões garantindo assim, a observância das diretrizes propostas pelo Consórcio. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a seu emprego público, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas com comprometimento e 

responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de 

trabalho. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas e 

manter-se no local de trabalho até que a carga horária seja cumprida, bem como apresentando 

comprometimento e responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento 

das necessidades das equipes de trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico ou em formulário de registro de ponto 

externo, bem como justificar inconsistências quando necessário, de acordo com os procedimentos 

internos estabelecidos, para a adequada apuração das horas trabalhadas e definição de valores a 

serem pagos a título de remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Supervisor de Serviços, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, de 

forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 

servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 
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• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do Presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior e/ou Especialização lato 
sensu. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Noções de gestão pública. 
Legislações inerentes ao departamento de ocupação 
Gestão estratégica de pessoas 
Planejamento Estratégico 
Comunicação escrita e verbal 
Gestão Financeira  
Licitação 
Macroeconomia 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 

Dois anos de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado.   
 
4. Requisito. 
Ensino Superior em Administração e/ou Pós-graduação lato sensu em Administração e áreas afins. 
 
5. Complexidade. 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome a maior parte da 
jornada de trabalho. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia fixa e móvel. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar o prestígio diante da comunidade, prejudicar as atividades da organização e/ou gerar 
dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros. 
Erros podem advir da falta de planejamento, na execução e na falta de acompanhamento dos serviços prestados, 
impactando negativamente no atendimento à população. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
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Responsável por contatos internos ou externos constantes de natureza diversa e complexa, se mal sucedidos 
podem acarretar sérias repercussões ao prestígio e/ou às atividades do Consórcio.  
 
10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração constante evidenciada na validação de processos e na supervisão do 
serviços sob sua responsabilidade. 
 
14. Concentração Visual. 
Não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES 

6 – Analista Administrativo 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Analista Administrativo  
OCUPAÇÃO: Analista Administrativo 

Classe remuneratória: EP-04 

DEPARTAMENTO: Geral SETOR: Geral Quantidade: 04 CH: 200h mês CBO: 2521-05 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planeja, organiza, controla e assessora as organizações nas áreas de recursos humanos, 

financeiro, almoxarifado, patrimônio, compras, licitação, informações, financeiro, tecnologia, recepção, 

assistencial, entre outras. Elabora, executa e acompanha projetos, elabora planejamento organizacional, promove 

estudos de racionalização e controla o desempenho organizacional. Realiza atividades técnico-administrativas de 

média e alta complexidade, analisando os sistemas de controles e métodos administrativos em geral, participando 

do planejamento estratégico e do controle de fluxos de trabalhos, tendo como objetivo racionalizar e aperfeiçoar 

as atividades funcionais.  

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Analisar, técnica e operacionalmente, os processos administrativos dos departamentos, setores e áreas do 

Consórcio, bem como das empresas terceirizadas, acompanhando as atividades de média e alta complexidade 

e os resultados obtidos, para o bom funcionamento da estrutura organizacional e dos serviços prestados. 

• Planejar, organizar, controlar e assessorar os departamentos, setores e áreas administrativas do Consórcio, 

analisando os sistemas de controles e métodos administrativos em geral, para maior excelência de gestão. 

• Elaborar, executar e acompanhar projetos, analisando e identificando as necessidades do Consórcio, para que 

sejam efetivos os resultados obtidos na administração pública e especificamente nos serviços prestados por 

empresas terceirizadas.  

• Participar da análise da viabilidade financeira de projetos, novos ou em andamento, avaliando sua 

rentabilidade, levantando receitas e custos (equipamentos, mão de obra, impostos etc.), indicando projeções 

esperadas e preparando mapas e quadros demonstrativos, para posterior apresentação e apresenta ao 

superior, para controle e providencias. 

• Participar da elaboração do planejamento estratégico bem como na avaliação e diagnósticos dos resultados 

realizados, anualmente,  informando sobre os indicadores econômicos aplicáveis e expectativas de 

crescimento do Consórcio (receitas, despesas, investimentos etc.), analisando balanços e demonstrativos de 

resultados, projeções de aquisição de equipamentos e fluxo de caixa, comparando os resultados com os 
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valores orçados, apurando e analisando distorções, para a preparação de relatórios e estatísticas diversas 

para apreciação dos líderes. 

• Promover estudos de racionalização, por meio da análise contínua dos processos, fluxo de trabalho e dos 

gastos, para melhor aproveitamento na utilização dos recursos públicos. 

• Aperfeiçoar as atividades funcionais, por meio de indicadores e processos bem definidos, para maior controle 

do desempenho do Consórcio.  

• Avaliar situações de risco, por meio da análise do cenário interno e externo, para direcionamento de tomadas 

de decisão mais assertivas, estratégicas e benéficas ao Consórcio, pelos superiores.  

• Manter atualizados controles administrativos, desenvolvendo estudos e efetuando levantamentos, análises, 

programações e cálculos na realização de atividades técnico-administrativas. 

• Atualizar bases de dados com informações orçamentárias, de recursos humanos e gestão de contratos, 

gerando informações consistentes, para fidedignidade dos resultados apresentados. 

• Elaborar e emitir relatórios qualitativos e quantitativos, planilhas e gráficos dos departamentos, setores e 

áreas do Consórcio, para o acompanhamento e análise dos gestores do Consórcio. 

• Apontar ao superior imediato possíveis desvios, irregularidades nos processos, infrações às normas internas 

e demais legislações específicas do Consórcio, por meio do acompanhamento e controle das não 

conformidades, para tomada de decisões corretivas e preventivas junto aos departamentos, setores e áreas 

do Consórcio e empresas terceirizadas. 

• Preencher e emitir documentos legais e solicitações internas das áreas, de acordo com normas e critérios 

definidos, encaminhando-os às áreas/pessoas envolvidas. 

• Orientar os empregos públicos de Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo, na esfera operacional 

e intelectual das atividades, para a devida disseminação do conhecimento, e otimização do trabalho. 

• Elaborar, alimentar e acompanhar todos os indicadores de naturezas estratégica, tática e operacional, por 

meio de planilhas especializadas e sistema próprios, para análise contínua dos resultados e alinhamento ao 

planejamento. 

• Estruturar reuniões setoriais conjuntas aos Assistentes Administrativos e Auxiliares Administrativos, 

identificando de forma prévia as necessidades como pautas, documentos, espaço físico, apresentações de 

slides e elaboração de atas de registro, para a realização de reuniões objetivas e eficazes. 

• Disseminar informações sobre políticas e procedimentos administrativos estabelecidos pelo Consórcio aos 

profissionais dos departamentos, setores e áreas, bem como às empresas terceirizadas, fazendo uso dos 

meios de comunicação disponibilizados, para que haja o aculturamento e o cumprimento de todos. 

• Desenvolver processos de auditorias internas e externas, quanto aos assuntos pertinentes aos 

departamentos, setores e áreas, bem como às empresas terceirizadas, identificando conformidades e não 

conformidades, para posterior encaminhamento aos líderes para a tomada de decisão. 
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• Estabelecer cronograma e programação de atividades relacionadas ao seu setor de atuação, identificando 

as prioridades e grau de importância, para o devido atendimento das necessidades do Consórcio.  

• Desenvolver comissões internas, grupos de trabalho e estudos, dentro dos princípios administrativos e 

instruções normativas internas, para atendimento dos interesses do Consórcio. 

• Promover a fiscalização de serviços ou de contratos, por solicitação do superior imediato, de acordo com a 

área de atuação e especificidades do objeto contratual, para análise da qualidade dos serviços prestados e 

posterior notificação à empresa responsável pelo contrato para apresentação de plano de ação corretiva e 

preventiva. 

• Redigir resoluções, portarias, memorandos, ofícios, relatórios, correspondências, com observância das 

regras gramaticais e das normas de comunicação oficial, para a adequada comunicação interna e externa 

do Consórcio.  

• Manter-se informado sobre novos conceitos, concepções e métodos administrativos adotados, bem como 

promover a transmissão de sua correta interpretação técnica aos líderes e equipes de trabalho, por meio de 

reuniões sistêmicas e/ou práticas de treinamento, para melhor atualização e melhor desempenho dos 

processos técnicos administrativos do Consórcio. 

• Atender com excelência os clientes internos e externos, por meio de contato telefônico, endereço eletrônico 

e pessoalmente, para esclarecimentos de dúvidas e execução de demandas administrativas. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua função, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga horária seja 

cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com as atividades inerentes a sua 

área, para atendimento das necessidades das equipes de trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências quando 

necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a adequada apuração das horas 

trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Analista Administrativo, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, de 

forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 
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servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 

1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior e/ou Especialização Lato 
sensu. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Legislações inerentes ao departamento de ocupação 
Legislações que circundam os serviços internos e externos do Consórcio 
Gestão estratégica de pessoas 
Planejamento Estratégico 
Comunicação escrita e verbal 
Gestão Financeira  
Processo Licitatório 
Macroeconomia 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 

Dois anos de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado.  
 
4 – Requisito 
Ensino Superior em Administração e/ou Especialização Lato sensu em Administração ou áreas afins. 
 
5. Complexidade. 
Específica Média: A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de alta complexidade e habilidades 
especiais, desenvolvidas ou vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental 
consome uma parte da jornada de trabalho, porém, em intervalos de tempo regulares. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar as atividades da empresa e/ou gerar dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros 
Os erros podem advir da falta de atenção na realização de tarefas de média e alta complexidade, na elaboração 
de relatórios e gráficos que não apresentam a realidade dos fatos e conduzir a decisões errôneas de gestores, bem 
como da falta de conhecimento das legislações, das normas e procedimentos regimentais referentes à sua área de 



 

32 
 

atuação, podendo ser responsabilizado por danos causados aos profissionais e ao Consórcio, apurada a culpa ou 
dolo, sendo o resultado encaminhado aos órgãos competentes. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Contatos internos e externos frequentes, destinados à troca de informações e esclarecimentos, se malsucedidos 
podem acarretar atrasos/ transtornos em tarefas de natureza técnico - administrativa. 
 
10. Responsabilidade por Numerários 
O emprego público não tem acesso a numerários. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público não atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração mental alta e esporádica evidenciada na realização das atividades de 
média e alta complexidade. 
 
14. Concentração Visual. 
O emprego público apresenta concentração visual média na leitura dos documentos impressos e eletrônicos.  
 
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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7 – Analista Jurídico  

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Analista Jurídico 
OCUPAÇÃO: Analista Jurídico 

Classe remuneratória: EP-05 

DEPARTAMENTO: Administrativo SETOR: Jurídico Quantidade: 02 CH: 200h mês CBO: 3514-30 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Presta suporte administrativo ao advogado, analisando documentos, decisões judiciais e 
regularizando processos e procedimentos, de forma a aumentar a eficiência do núcleo de gestão. Executa tarefas 
auxiliares em trabalhos advocatícios ou de natureza administrativa geral. Prepara documentos, relatórios e 
procedimentos administrativos visando assessorar os titulares no desempenho de suas funções. Presta apoio no 
âmbito das atividades operacionais e intelectuais ao Assessor Jurídico. Emite pareceres em procedimentos 
administrativos. Realiza demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do Assessor 
Jurídico. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Fornece suporte administrativo ao Assessor Jurídico, analisando documentos, determinações legais e 

autuando processos, para aumentar a eficiência do Consórcio. 

• Realizar estudos, levantar dados e coordenar a elaboração dos instrumentos de gestão, conforme legislação 

vigente, para economizar tempo e recursos do setor jurídico do Consórcio. 

• Manter atualizados controles administrativos da área jurídica, desenvolvendo estudos e efetuando 

levantamentos, análises, programações e cálculos na realização de atividades técnico-administrativas.  

• Elaborar e emitir relatórios, planilhas e gráficos do setor jurídico, para o acompanhamento e análise dos 

gestores do Consórcio. 

• Apontar à gerência administrativa e/ou assessoria jurídica possíveis desvios e irregularidades nos processos, 

bem como infrações às normas regimentais internas, para tomada de decisões corretivas e preventivas. 

• Preencher e emitir documentos legais e solicitações internas das áreas, quando formalmente solicitado pelo 

Assessor Jurídico, de acordo com normas e critérios definidos, encaminhando-os às áreas/pessoas envolvidas. 

• Elaborar, alimentar e acompanhar todos os indicadores de naturezas estratégica, tática e operacional do setor 

jurídico, alinhadas ao planejamento estratégico do Consórcio. 

• Elaborar pautas e documentos pertinentes para a realização de reuniões de setor, acompanhar, quando 

solicitado, com a elaboração de atas de registro, bem como realizar a preparação de toda a estrutura de 

apresentação. 

• Preparar dados e informações para a confecção de relatórios qualitativos e quantitativos do setor jurídico. 
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• Elaborar e Acompanhar planilhas de não conformidade do setor jurídico, subsidiando ao Assessor Jurídico a 

elaboração de planos de ação para as devidas adequações. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a seu emprego público, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Realiza a pesquisa e seleção de textos jurídicos e comunicações de interesse, consultando livros, diários 

oficiais e outras fontes, para inteirar-se de prejulgados, acórdãos, leis, decretos, alterações ou complemento 

de leis e apurar informações pertinentes ao caso que está sendo considerado ou à rotina administrativa do 

Consórcio. 

• Acompanhar o andamento de causas, visitando vara, cartórios e outras repartições, para comunicar a 

situação dos mesmos ao Assessor Jurídico com vistas à tomada das devidas providências. 

• Efetuar a distribuição de autos, entregando os originais às secretarias dos tribunais e as cópias à parte 

contrária, para possibilitar o exame dos mesmos. 

• Preparar certificados de documentos, reproduzindo peças processuais, escritos constantes de suas notas e 

outros dados pertinentes, em impressos apropriados, para cumprir disposições legais. 

• Analisar procedimentos administrativos internos e encaminhar manifestação preliminar à análise do Assessor 

Jurídico. 

• Auxiliar na estruturação de procedimentos administrativos, orientando e apoiando tecnicamente, de acordo 

com diretrizes do Assessor Jurídico, os demais empregados envolvidos no seu fluxo de tramitação. 

• Elaborar notas técnicas e demais documentos afetos à área jurídica, a serem submetidos à apreciação do 

Assessor Jurídico. 

• Conduzir procedimentos administrativos afetos à gestão tributária consorciada. 

• Apresentar-se no Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas com comprometimento e 

responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de 

trabalho. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Analista Jurídico, para promoção da humanização 

e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, de 

forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

 



 

35 
 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga horária seja 

cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com as atividades inerentes a sua 

área, para atendimento das necessidades das equipes de trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências quando 

necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a adequada apuração das horas 

trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de remuneração. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 

servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Noções de gestão pública 
Legislações inerentes ao departamento de ocupação. 
Gestão estratégica de pessoas 
Planejamento Estratégico 
Comunicação escrita e verbal 
Licitação 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 

Dois anos de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado. 
 
4. Requisito. 
Ensino Superior em Direito com inscrição regular na OAB/MG. 
 
5. Complexidade. 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome a maior parte da 
jornada de trabalho. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
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Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia fixa e móvel. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar o prestígio diante da comunidade, prejudicar as atividades da organização e/ou gerar 
dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros. 
Os erros podem advir da falta de atenção na realização de tarefas de média e alta complexidade, na elaboração 
de relatórios e gráficos que não apresentam a realidade dos fatos e conduzir a decisões errôneas de gestores, bem 
como da falta de conhecimento das legislações, das normas e procedimentos regimentais referentes à sua área de 
atuação, podendo ser responsabilizado por danos causados aos profissionais e ao Consórcio, apurada a culpa ou 
dolo, sendo o resultado encaminhado aos órgãos competentes. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Contatos internos e externos frequentes, destinados à troca de informações e esclarecimentos, se malsucedidos 
podem acarretar atrasos/ transtornos em tarefas de natureza técnico - administrativa. 
 
10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude de necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público não atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração constante evidenciada na análise e validação de processos do 
Consórcio. 
 
14. Concentração Visual. 
Não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

8 – Assistente Administrativo 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Assistente Administrativo 
OCUPAÇÃO: Assistente Administrativo 

Classe remuneratória: EP-03 

DEPARTAMENTO: Geral SETOR: Geral Quantidade: 10 CH: 200h mês CBO: 4110-10 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce atividades técnico-operacionais de natureza ocupacional administrativa assistindo 
os departamentos, setores e áreas em tarefas de média e baixa complexidade, para a otimização dos processos e 
para maior agilidade no atendimento as necessidades do Consórcio. Executa, organiza e controla ações do 
planejamento estratégico do setor para o alcance da excelência bem como atua na realização de todos os 
processos operacionais. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA:  

  

• Assistir técnica e operacionalmente os processos administrativos dos departamentos, setores e áreas do 

Consórcio, bem como das empresas terceirizadas, participando e acompanhando as tarefas de baixa e 

média complexidade essenciais ao bom funcionamento da estrutura organizacional, para o adequado 

atendimento dos serviços prestados. 

• Assistir as ações técnicas-operacionais do planejamento, organização, controle e assessoramento dos 

departamentos, setores e áreas, por meio da elaboração de documentos diversos e alimentação de 

sistemas específicos, para identificação de pontos a desenvolver e proposição de melhorias. 

• Assistir na preparação de dados dos departamentos, setores e áreas administrativas de sua atuação, 

extraindo, alimentando, organizando e registrando informações em planilhas e sistemas específicos, para 

a elaboração de relatórios e gráficos qualitativos e quantitativos confiáveis, necessários à análise e tomada 

de decisão. 

• Assistir projetos e planos em execução, por meio do acompanhamento, da coleta e atualização de dados 

pertinentes, da elaboração de planilhas de cálculos, da confecção de organogramas e fluxogramas, para 

posterior análise dos resultados obtidos na administração pública, bem como pelos serviços prestados por 

empresas terceirizadas.  

• Organizar e controlar os processos operacionais administrativos interdepartamentais, recepcionando e 

conferindo protocolos de recebimentos e despachos, registro, guarda de documentos e atualização de 

cadastros, para a devida formalização e registro dos atos do Consórcio. 

• Apontar aos líderes possíveis desvios e irregularidades nos processos, bem como infrações às normas 

regimentais internas do Consórcio, para tomada de decisões corretivas e preventivas. 
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• Cumprir as orientações dos estatutos, bem como com as legislações que circundam o segmento de 

Consórcios públicos, identificando-as, compreendendo-as e executando-as, para eliminação de dispêndios 

com ações judiciais e autos de infrações por órgãos fiscalizadores. 

• Orientar o cargo de Auxiliar Administrativo, na esfera operacional e intelectual das atividades, para a devida 

disseminação do conhecimento. 

• Atuar em processo técnico operacionais com foco na qualidade e racionalização de recursos, para melhor 

utilização dinheiro público e do desempenho organizacional. 

• Manter-se informado sobre novos conceitos, concepções e métodos administrativos adotados, de acordo 

com a necessidade e as diretrizes dos departamentos, setores e áreas administrativas, para melhoria do 

desempenho nos processos e nas abordagens de baixa e média complexidade, bem como para a 

transmissão de sua correta interpretação técnica e de excelência aos líderes, equipes de trabalho e público 

externo. 

• Assistir à realização de reuniões internas e externas, preparando espaços físicos, recursos audiovisuais e 

demais itens solicitados, bem como sugerindo pautas e elaborando atas, conforme padrões estabelecidos 

para o devido registro das informações apresentadas, discutidas e definidas. 

• Assistir os departamentos, setores e áreas administrativas na manutenção de estoque mínimo de material 

de uso e consumo necessário, controlando requisições e recebimentos, para a realização das atividades. 

• Assistir os processos de auditorias internas e externas, quanto aos assuntos pertinentes aos 

departamentos, setores e áreas, bem como às empresas terceirizadas, identificando conformidades e não 

conformidades, para posterior encaminhamento aos líderes para a tomada de decisão. 

• Elaborar cronograma e programação de atividades relacionadas ao seu setor de atuação, identificando as 

prioridades e grau de importância, para o devido atendimento das necessidades do Consórcio.  

• Atuar em comissões internas, grupos de trabalho e estudos, dentro dos princípios administrativos e 

instruções normativas internas, para atendimento dos interesses do Consórcio. 

• Atuar na fiscalização de serviços ou de contratos, por solicitação do superior imediato, de acordo com a 

área de atuação e especificidades do objeto contratual, para análise da qualidade dos serviços prestados e 

posterior notificação à empresa responsável pelo contrato para apresentação de plano de ação corretiva e 

preventiva. 

• Redigir resoluções, portarias, memorandos, ofícios, relatórios, correspondências, com observância das 

regras gramaticais e das normas de comunicação oficial, para a adequada comunicação interna e externa 

do Consórcio.  

• Recepcionar documentos, conferindo, encaminhando, assegurando o cumprimento das normas e regras 

internas, para as providências necessárias. 
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• Recepcionar clientes, visitantes e fornecedores, identificando suas necessidades, para posterior 

encaminhamento aos departamentos, setores e áreas do Consórcio. 

• Efetuar e recepcionar ligações telefônicas, quando solicitado por departamentos, setores e áreas, conforme 

padrão estabelecido, para facilitação de contatos internos e externos. 

• Enviar correspondências conforme padrões estabelecidos à comunicação, para atendimento de 

necessidades internas dos departamentos, setores e áreas. 

• Acompanhar o retorno do documento encaminhado pelos correios, sempre que utilizado como serviço de 

AR, para o devido controle. 

• Arquivar toda a documentação emitida e recebida de departamentos, setores e áreas administrativas, em 

ordem alfabética e/ou cronológica, para organização e futuras consultas necessárias ao adequado público 

interno e atendimento aos órgãos fiscalizadores. 

• Disseminar informações sobre políticas e procedimentos administrativos estabelecidos pelo Consórcio aos 

profissionais dos departamentos, setores e áreas, bem como às empresas terceirizadas, fazendo uso dos 

meios de comunicação disponibilizados, para que haja o aculturamento e o cumprimento de todos. 

• Atender com excelência os clientes internos e externos, por meio de contato telefônico, endereço 

eletrônico e pessoalmente, para esclarecimentos de dúvidas e execução de demandas administrativas. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua função, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio, devidamente trajado, e manter-se no local de trabalho até 

que a carga horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com as 

atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências quando 

necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a adequada apuração das horas 

trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários 

dos serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo 

com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Assistente Administrativo, para promoção 

da humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, 

de forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público 
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e servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um 

melhor aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos o e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos 

de natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 

1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do cargo exige do ocupante Ensino Superior. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Excel Avançado 
Legislações inerentes ao departamento de ocupação. 
Legislações inerentes aos serviços prestados pelo Consórcio. 
Comunicação escrita e verbal 
Processos financeiros 
Processos de gestão de pessoas  
Processo Licitatório 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 

Um ano de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado. 
 
4 – Requisito 
Ensino Superior em qualquer área. 
 
5. Complexidade. 
Qualificada: A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de média complexidade, apreendidas ou 
desenvolvidas pelo emprego de habilidade cognitiva e/ou através da vivência no trabalho. A execução das tarefas 
que exigem esforço mental consome uma parte da jornada de trabalho, porém, em intervalos de tempo regulares. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a informações sigilosas que se divulgadas podem acarretar constrangimentos e afetar as atividades 
operacionais da organização. 
 
8. Responsabilidade por Erros 
Os erros podem advir da falta de atenção na realização de tarefas de média complexidade, gerando informações 
imprecisas ao Consórcio, bem como da falta de conhecimento das legislações, das normas e procedimentos 
regimentais referentes à sua área de atuação, podendo ser responsabilizado por danos causados aos profissionais 
e ao Consórcio, apurada a culpa ou dolo, sendo o resultado encaminhado aos órgãos competentes. 
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9. Responsabilidade por Contatos 
Contatos internos e externos frequentes, destinados à troca de informações e esclarecimentos, se malsucedidos 
podem acarretar atrasos/ transtornos em tarefas de natureza técnico - administrativa. 
 

10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O cargo não atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O cargo não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O cargo apresenta concentração mental média e esporádica evidenciada na realização das atividades de média 
complexidade. 
 
14. Concentração Visual. 
O cargo apresenta concentração visual baixa. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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9 – Assistente Operacional 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Assistente Operacional 
(Auxiliar Operacional) 

OCUPAÇÃO: Assistente Operacional 

Classe remuneratória: EP-01 

DEPARTAMENTO: Geral SETOR: Geral Quantidade: 02 CH: 200h mês CBO: 4110-05 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce atividades técnico-operacionais de natureza ocupacional operacional auxiliando os 

departamentos, setores e áreas em tarefas de baixa complexidade, para a otimização dos processos e para maior 

agilidade no atendimento às necessidades do Consórcio. Atua no transporte de funcionários e materiais, 

respeitando as legislações de trânsito e direção defensiva. Zela pela segurança e conservação dos veículos. Executa 

serviços externos administrativos, conforme designações da Secretaria Executiva e gerência administrativa, bem 

como responsabiliza-se pela entrega de documentos aos locais demandados. Providencia abastecimento do 

veículo. Efetua reparos de baixa complexidade em situações emergenciais. 

 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA:  
 

• Auxiliar nas atividades técnico-operacionais de natureza ocupacional operacional dos departamentos, 

setores e áreas, conforme normas e padrões estabelecidos, para o adequado atendimento às necessidades 

do Consórcio. 

• Auxiliar na organização de informações, conforme solicitação do superior imediato, para posterior 

elaboração de relatórios técnico-operacional e dados estatísticos do Consórcio. 

• Auxiliar os cargos de Assistentes, Analistas e líderes de departamentos, setores e áreas, organizando e 

executando processos de trabalho de baixa complexidade, para otimização e agilização dos mesmos. 

• Transportar empregados públicos do Consórcio e materiais, conforme designação superior, para 

deslocamento dentro de um mesmo município e/ou viagens para outras localidades com segurança. 

• Guiar os veículos do Consórcio com zelo, segurança e direção defensiva, respeitando as normas do Código 

de Trânsito Brasileiro – CTB, para adequada utilização do recurso e qualidade do atendimento aos 

funcionários que necessitam do serviço. 

• Realizar vistoria do veículo sob sua responsabilidade antes das viagens, identificando por meio de checklist 

itens de manutenção básica como níveis de combustível, óleo, água, fluidos, calibragem e condição de uso 

dos pneus, sistemas de ignição, sistemas de transmissão, luzes de sinalização e demais possíveis avarias que 

comprometam a segurança e o adequado funcionamento, para uma atuação preventiva e diminuição de 

manutenções corretivas. 
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• Prestar esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente e por meio das ferramentas de 

comunicação que lhe forem disponibilizadas, para o adequado atendimento.  

• Operar máquinas de reprografia, entre outras constantes no ambiente de trabalho, conforme orientações 

técnicas do equipamento, para auxílio operacional aos departamentos, setores e áreas do Consórcio. 

• Zelar pela limpeza dos veículos, interna e externamente, considerando aspectos básicos de higiene, 

deixando os veículos em plenas condições de uso. 

• Utilizar com zelo e cuidado os veículos e equipamentos colocados para o exercício de sua profissão, 

ajudando na preservação do patrimônio público e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo 

responsável pelo bom uso, para um melhor aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Utilizar adequadamente mapas geográficos digitais, Sistema de Posicionamento Global - GPS e/ou mapas 

impressos, para facilitação do deslocamento de forma rápida. 

• Responsabilizar-se pelo deslocamento de documentos, de materiais e insumos necessários, por meio das 

demandas encaminhadas pelas coordenações em geral do Consórcio.  

• Efetuar serviços externos operacionais, por meio de designações da Secretaria Executiva e/ou gerência 

administrativa, para a entrega de malotes e/ou documentos em repartições públicas, escritórios, 

prefeituras, entre outros e para a garantia da entrega em tempo hábil.   

• Buscar materiais diversos, por meio de designações da Secretaria Executiva e gerências administrativa e de 

logística. 

• Manter-se atualizado quanto às leis de trânsitos e normas de direção defensiva, por meio de cursos de 

reciclagem, para a manutenção da habilitação plena ao cargo. 

• Encaminhar os veículos para manutenção automotiva preventiva, mediante cronograma de revisão 

elaborado pelo mecânico, para diagnóstico de possíveis falhas mecânicas e/ou elétricas e redução de 

manutenções corretivas. 

• Possuir disponibilidade para viagens, podendo pernoitar, mediante necessidade e designação do superior 

imediato, para que sejam atendidas as demandas do Consórcio. 

• Portar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH durante a jornada de trabalho, estando esta em 

conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, para continuidade da atuação profissional. 

• Efetuar o preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos, conforme especificações de 

cada documento, para auxílio operacional aos departamentos, setores e áreas do Consórcio. 

• Digitar memorandos e protocolos internos, conforme padrão estabelecido pelo superior imediato, para o 

devido registro e encaminhamento de informações aos departamentos, setores e áreas. 

• Arquivar toda a documentação emitida e recebida de departamentos, setores e áreas administrativas, em 

ordem alfabética e/ou cronológica, para organização e futuras consultas necessárias ao adequado 

atendimento aos órgãos fiscalizadores. 
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• Fornecer informações de baixa complexidade aos clientes internos e externos, de acordo com as diretrizes 

dos departamentos, setores e áreas, para a manutenção do fluxo de informações e para a excelência no 

atendimento. 

• Responsabilizar–se pelo envio e recepção de malotes entre as unidades de atendimento do Consórcio, 

protocolando as informações enviadas e recebidas, para o devido registro e controle. 

• Auxiliar na realização de reuniões internas e externas, identificando e preparando espaços físicos, recursos 

audiovisuais e demais itens solicitados pelos departamentos, setores e áreas. 

• Auxiliar na manutenção de estoque mínimo de material de uso e consumo necessário, controlando 

requisições e recebimentos, para a realização das atividades dos departamentos, setores e áreas. 

• Alimentar sistemas eletrônicos e planilhas de controle, conforme padrão estabelecido e por orientação de 

cargos superiores, para agilização dos serviços de natureza operacional. 

• Redigir resoluções, portarias, memorandos, ofícios, relatórios, correspondências, com observância das 

regras gramaticais e das normas de comunicação oficial, para a adequada comunicação interna e externa 

do Consórcio.  

• Recepcionar documentos, conferindo, encaminhando, assegurando o cumprimento das normas e regras 

internas, para as providências necessárias. 

• Recepcionar clientes, visitantes e fornecedores, identificando suas necessidades, para posterior 

encaminhamento aos departamentos, setores e áreas do Consórcio. 

• Efetuar e recepcionar ligações telefônicas, quando solicitado por departamentos, setores e áreas, conforme 

padrão estabelecido, para facilitação de contatos internos e externos. 

• Enviar correspondências conforme padrões estabelecidos à comunicação, para atendimento de 

necessidades internas dos departamentos, setores e áreas. 

• Acompanhar o retorno do documento encaminhado pelos correios, sempre que utilizado como serviço de 

AR, para o devido controle. 

• Arquivar toda a documentação emitida e recebida de departamentos, setores e áreas, em ordem alfabética 

e/ou cronológica, para organização e futuras consultas necessárias ao adequado público interno e 

atendimento aos órgãos fiscalizadores. 

• Disseminar informações sobre políticas e procedimentos operacionais estabelecidos pelo Consórcio aos 

profissionais dos departamentos, setores e áreas, bem como às empresas terceirizadas, fazendo uso dos 

meios de comunicação disponibilizados, para que haja o aculturamento e o cumprimento de todos. 

• Atender com excelência os clientes internos e externos, por meio de contato telefônico, endereço 

eletrônico e pessoalmente, para esclarecimentos de dúvidas e execução de demandas administrativas. 
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• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua função, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio, devidamente trajado, e manter-se no local de trabalho até 

que a carga horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com as 

atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências quando 

necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a adequada apuração das horas 

trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários 

dos serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo 

com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Assistente Operacional, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, 

de forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público 

e servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um 

melhor aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 

1. Escolaridade 

O Pleno desempenho das tarefas do cargo exige do ocupante Ensino Fundamental. 

 

2. Conhecimentos. 

Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 

Legislações inerentes ao departamento de ocupação. 

Legislações inerentes aos serviços prestados pelo Consórcio. 

Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 

 

3. Experiência desejável (não obrigatória). 

Um ano de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado. 
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4 – Requisito 

Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação categoria D. 

 

5. Complexidade. 

Básica constante: A execução das tarefas exige a combinação de aptidões de baixa complexidade, geralmente 

simples e natural à maioria das pessoas. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome uma parte 

reduzida da jornada de trabalho e em intervalos de tempo não – regulares. 

 

6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 

Responsável por veículos, equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia. 

 

7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 

Acesso restrito a informações simples que se divulgadas podem acarretar constrangimentos. 

 

8. Responsabilidade por Erros 

Os erros podem advir da falta de atenção na realização de tarefas de baixa complexidade, gerando informações 

imprecisas ao Consórcio, bem como o descumprimento dos procedimentos orientados, podendo ser 

responsabilizado por danos causados aos profissionais e ao Consórcio, apurada a culpa ou dolo, sendo o resultado 

encaminhado aos órgãos competentes. 

 

9. Responsabilidade por Contatos 

Contatos restritos à simples troca de informações, internas e externas, se malsucedidos podem acarretar pouca 

ou nenhuma repercussão. 
 

10. Responsabilidade por Numerários 

Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 

11. Responsabilidade por Terceiros. 

O cargo não atua na liderança de pessoas. 

 

12. Esforço Físico. 

O cargo não apresenta esforço físico. 

 

13. Concentração Mental. 

O cargo apresenta concentração mental baixa e esporádica evidenciada na realização das atividades de baixa 

complexidade. 

 

14. Concentração Visual. 

O cargo não apresenta concentração visual. 

 

15. Condições de Trabalho 

Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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10 – Auxiliar Administrativo  

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Auxiliar Administrativo 
OCUPAÇÃO: Auxiliar Administrativo 

Classe remuneratória: EP-01 

DEPARTAMENTO: Geral SETOR: Geral Quantidade: 04 CH: 200h mês CBO: 4110-05 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce atividades técnico-operacionais de natureza ocupacional administrativa auxiliando 
os departamentos, setores e áreas em tarefas de baixa complexidade, para a otimização dos processos e para 
maior agilidade no atendimento as necessidades do Consórcio. 
 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  

 

• Auxiliar nas atividades técnico-operacionais de natureza ocupacional administrativa dos departamentos, 

setores e áreas, conforme normas e padrões estabelecidos, para o adequado atendimento às necessidades 

do Consórcio. 

• Auxiliar na organização de informações, conforme solicitação do superior imediato, para posterior 

elaboração de relatórios técnico-administrativos e dados estatísticos do Consórcio. 

• Auxiliar os cargos de Assistentes, Analistas e líderes de departamentos, setores e áreas administrativas, 

organizando e executando processos de trabalho de baixa complexidade, para otimização e agilização dos 

mesmos. 

• Prestar esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente e por meio das ferramentas de 

comunicação que lhe forem disponibilizadas, para o adequado atendimento.  

• Operar máquinas de reprografia, entre outras constantes no ambiente de trabalho, conforme orientações 

técnicas do equipamento, para auxílio operacional aos departamentos, setores e áreas do Consórcio. 

• Efetuar o preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos, conforme especificações de 

cada documento, para auxílio operacional aos departamentos, setores e áreas do Consórcio. 

• Digitar memorandos e protocolos internos, conforme padrão estabelecido pelo superior imediato, para o 

devido registro e encaminhamento de informações aos departamentos, setores e áreas administrativas. 

• Arquivar toda a documentação emitida e recebida de departamentos, setores e áreas administrativas, em 

ordem alfabética e/ou cronológica, para organização e futuras consultas necessárias ao adequado 

atendimento aos órgãos fiscalizadores. 
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• Fornecer informações de baixa complexidade aos clientes internos e externos, de acordo com as diretrizes 

dos departamentos, setores e áreas administrativas, para a manutenção do fluxo de informações e para a 

excelência no atendimento. 

• Responsabilizar–se pelo envio e recepção de malotes entre as unidades de atendimento do Consórcio, 

protocolando as informações enviadas e recebidas, para o devido registro e controle. 

• Auxiliar na realização de reuniões internas e externas, identificando e preparando espaços físicos, recursos 

audiovisuais e demais itens solicitados pelos departamentos, setores e áreas. 

• Auxiliar na manutenção de estoque mínimo de material de uso e consumo necessário, controlando 

requisições e recebimentos, para a realização das atividades dos departamentos, setores e áreas 

administrativas. 

• Alimentar sistemas eletrônicos e planilhas de controle, conforme padrão estabelecido e por orientação de 

cargos superiores, para agilização dos serviços de natureza administrativa. 

• Redigir resoluções, portarias, memorandos, ofícios, relatórios, correspondências, com observância das 

regras gramaticais e das normas de comunicação oficial, para a adequada comunicação interna e externa 

do Consórcio.  

• Recepcionar documentos, conferindo, encaminhando, assegurando o cumprimento das normas e regras 

internas, para as providências necessárias. 

• Recepcionar clientes, visitantes e fornecedores, identificando suas necessidades, para posterior 

encaminhamento aos departamentos, setores e áreas do Consórcio. 

• Efetuar e recepcionar ligações telefônicas, quando solicitado por departamentos, setores e áreas, conforme 

padrão estabelecido, para facilitação de contatos internos e externos. 

• Enviar correspondências conforme padrões estabelecidos à comunicação, para atendimento de 

necessidades internas dos departamentos, setores e áreas. 

• Acompanhar o retorno do documento encaminhado pelos correios, sempre que utilizado como serviço de 

AR, para o devido controle. 

• Arquivar toda a documentação emitida e recebida de departamentos, setores e áreas administrativas, em 

ordem alfabética e/ou cronológica, para organização e futuras consultas necessárias ao adequado público 

interno e atendimento aos órgãos fiscalizadores. 

• Disseminar informações sobre políticas e procedimentos administrativos estabelecidos pelo Consórcio aos 

profissionais dos departamentos, setores e áreas, bem como às empresas terceirizadas, fazendo uso dos 

meios de comunicação disponibilizados, para que haja o aculturamento e o cumprimento de todos. 

• Atender com excelência os clientes internos e externos, por meio de contato telefônico, endereço 

eletrônico e pessoalmente, para esclarecimentos de dúvidas e execução de demandas administrativas. 
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• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua função, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio, devidamente trajado, e manter-se no local de trabalho até 

que a carga horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com as 

atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências quando 

necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a adequada apuração das horas 

trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários 

dos serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo 

com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Auxiliar Administrativo, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, 

de forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público 

e servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um 

melhor aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 

1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do cargo exige do ocupante Ensino Médio. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Legislações inerentes ao departamento de ocupação. 
Legislações inerentes aos serviços prestados pelo Consórcio. 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 

Um ano de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado. 
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4 – Requisito 
Ensino Médio.  
 
5. Complexidade. 
Básica constante: A execução das tarefas exige a combinação de aptidões de baixa complexidade, geralmente 
simples e natural a maioria das pessoas. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome uma parte 
reduzida da jornada de trabalho e em intervalos de tempo não – regulares. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso restrito a informações simples que se divulgadas podem acarretar constrangimentos. 
 
8. Responsabilidade por Erros 
Os erros podem advir da falta de atenção na realização de tarefas de baixa complexidade, gerando informações 
imprecisas ao Consórcio, bem como o descumprimento dos procedimentos orientados, podendo ser 
responsabilizado por danos causados aos profissionais e ao Consórcio, apurada a culpa ou dolo, sendo o resultado 
encaminhado aos órgãos competentes. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Contatos restritos à simples troca de informações, internas e externas, se malsucedidos podem acarretar pouca 
ou nenhuma repercussão. 
 

10. Responsabilidade por Numerários 
O cargo não tem acesso a numerários. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O cargo não atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O cargo não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O cargo apresenta concentração mental baixa e esporádica evidenciada na realização das atividades de baixa 
complexidade. 
 
14. Concentração Visual. 
O cargo não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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11 - Contador 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Contador 
OCUPAÇÃO: Contador 

Classe remuneratória: EP-05 

DEPARTAMENTO: Administrativo SETOR: Contabilidade Quantidade: 01 CH: 200h mês CBO: 2522-10 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planeja, organiza, orienta e desenvolve as atividades contábeis do Consórcio, em 
conformidade com as normas legais e constitucionais de administração orçamentária, financeira, patrimonial e de 
contabilidade pública. Registra atos e fatos contábeis. Administra as receitas e as obrigações fiscais e 
previdenciárias. Elabora e mantém atualizados relatórios contábeis. Promove acertos, prestação e conciliação de 
contas mensais e anuais. Elabora e acompanha a execução do orçamento. Prepara informações econômico-
financeiras e atende às demandas dos órgãos fiscalizadores sempre que solicitado. Presta orientação e supervisão 
a outros profissionais sobre assuntos de sua especialização. Planeja, desenvolve e acompanha treinamentos, 
palestras e eventos. Emite laudos e/ou pareceres técnicos. Desempenha outras atividades correlatas e afins. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Planejar, organizar, orientar e desenvolver as atividades contábeis do Consórcio, obedecendo as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASPS) elaboradas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, observando o novo Plano de Contas do Setor Público (PCASP), bem como os Manuais de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público e de Demonstrativos Fiscais (MCASP e MDF), elaborados pela 

Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria de Orçamento Federal. 

• Elaborar a programação orçamentária do Consórcio, anualmente, por meio de indicadores econômicos e 

financeiros, realizando o levantamento histórico das receitas e despesas realizadas junto aos departamentos, 

setores e áreas do Consórcio, para projeção dos valores que ocorrerão ao longo do próximo exercício 

financeiro, com o máximo de previsibilidade. 

• Acompanhar a execução do orçamento, mensalmente, por meio da análise “planejado x realizado”, 

controlando o limite imposto aos créditos orçamentários e adicionais e dando suporte à administração do 

Consórcio na tomada de decisão e planejamento dos gastos, para a garantia do cumprimento da programação 

orçamentária. 

• Abrir créditos adicionais para o Consórcio, sempre que necessário e possível, observando a fonte de recurso 

compatível ao tipo de crédito, para reforço e abertura de novas dotações orçamentárias em ajuste a um 

orçamento que se adeque aos objetivos do Consórcio. 
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• Elaborar relatórios e demonstrativos contábeis da situação orçamentária, financeira e patrimonial do 

Consórcio, mensalmente, conforme padrões estabelecidos e por meio de sistema específico, para 

demonstração dos resultados à presidência, à Secretaria Executiva e à gerência administrativa. 

• Encaminhar o orçamento do rateio já aprovado à contabilidade dos entes consorciados, anualmente, por 

meio eletrônico, para a inclusão em suas leis orçamentárias dos recursos a serem transferidos ao Consórcio. 

• Elaborar relatórios e demonstrativos contábeis, mensalmente, para envio aos municípios consorciados, 

conforme previsto no Contrato de Consórcio Público e na legislação aplicável, para prestação de contas. 

• Dar publicidade ao orçamento aprovado e demais relatórios de demonstrativos contábeis, conforme padrões 

estabelecidos e por meio de sistema específico, para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

controles interno, externo e social. 

• Disponibilizar informações acerca da retenção do IRRF sobre os serviços prestados ao Consórcio, anualmente, 

de forma digital, para subsídio na elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. 

• Analisar relatório das receitas do Consórcio, mensalmente, por meio de programa específico, para apuração 

dos impostos a recolher. 

• Analisar a contabilidade do Consórcio, continuamente, verificando se as demonstrações contábeis emitidas 

refletem a real situação orçamentária, financeira e patrimonial, para certificação da prestação de contas. 

• Registrar atos e fatos contábeis ocorridos por meio da estruturação do “Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público – PCASP”, cumprindo as novas regras da Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público, para a 

transparência de todo o processo. 

• Registrar e controlar o Ativo Imobilizado e Intangível do Consórcio em conjunto com o Setor de Patrimônio, 

apropriando o consumo destes ativos ao resultado do exercício por meio da amortização, depreciação e 

exaustão, para a devida classificação e o controle de toda a movimentação. 

• Registrar os valores de créditos a receber nas contas correntes, por meio de sistema específico, para apuração 

dos ativos a receber. 

• Atender demandas e acompanhar auditorias e inspeções dos órgãos fiscalizadores internos e externos, por 

meio da preparação e disponibilização de documentos e relatórios auxiliares, para demonstração dos 

procedimentos adotados e garantia do pleno acesso às informações, com a máxima agilidade. 

• Supervisionar lançamentos realizados pela tesouraria, por meio da conferência de relatórios emitidos pelo 

sistema contábil, para a garantia do correto fechamento mensal e do exercício financeiro. 

• Fazer cumprir as normas demandadas pelo Controle Interno, por meio de procedimentos e Instruções 

Normativas, para o aperfeiçoamento, a fidedignidade e a integridade dos registros contábeis, financeiros e 

patrimoniais.  
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• Manter atualizado a regularidade fiscal e documental, por meio de consulta aos órgãos competentes, para a 

cumprimento da legislação vigente e a manutenção da habilitação do Consórcio frente às necessidades de 

novos convênios e parcerias.  

• Tributar notas fiscais de fornecedores, por meio da conferência dos tributos e serviços e /ou produtos 

entregues, para a conferência das retenções obrigatórias e cumprimento da legislação tributária vigente.  

• Emitir notas de empenho e liquidar despesas para a execução orçamentária, por meio de registros no sistema 

contábil, para a garantia de posterior pagamento aos fornecedores e empregados públicos do Consórcio. 

• Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato, apresentando sua 

visão contábil e de possíveis impactos, para a melhoria contínua de suas competências. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a sua função, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento e acessando informações confiáveis, para melhor 

desempenho no setor contábil e administrativo do Consórcio. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio, devidamente trajado e manter-se no local de trabalho até que 

a carga horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com as 

atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades do Consórcio. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico, bem como justificar inconsistências quando 

necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, para a adequada apuração das horas 

trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de remuneração. 

• Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Contador, para manutenção da harmonia e da 

tranquilidade necessárias ao ambiente de trabalho. 

• Participar das reuniões convocadas pelos demais líderes do Consórcio, sempre que necessário, para 

integração às normas e aos procedimentos institucionais e do setor. 

• Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, veículos, aparelhos eletrônicos e demais instrumentos colocados 

para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e servindo como exemplo 

aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor aproveitamento dos 

bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o denegrindo, dilapidando ou conspirando contra o mesmo, a 

fim de auxiliar na construção de um serviço íntegro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos da presidência e da Secretaria Executiva do Consórcio, bem como normas e 

procedimentos internos de natureza administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 
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1. Escolaridade 
O pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior.  
  
2. Conhecimentos 
Pacote Office (Word, Excel, Power Point). 
Constituição Federal de 1988. 
Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores. 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
Lei Complementar nº 101/2000 - Responsabilidade Fiscal. 
Lei Federal nº 10.520/2002 - Modalidade de Licitação denominada Pregão. 
Lei Federal nº 11.107/2005. 
Lei Estadual nº 18.036/2009. 
Portarias STN nº 274/2016, dentre outras. 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 
Resolução CFC nº 803/96 – Código Ética Profissional do Contador. 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória) 

Dois anos de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado.  
 
4. Requisito 
Ensino Superior em Ciências Contábeis com o devido registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC-MG. 
 
5. Complexidade 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade aprendidas ou desenvolvidas pelo emprego 
de habilidade cognitiva e/ou através da vivência no trabalho. A execução das tarefas que exigem esforço mental 
consome a maior parte da jornada de trabalho, ressaltando ainda a grande responsabilidade dos atos e da função. 
  
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, mobiliários, aparelho de telefonia. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais 
Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar as atividades da empresa e/ou gerar dispêndios. 
  
8. Responsabilidade por Erros 
Os erros podem advir da falta de atenção, erro ou omissão quanto aos procedimentos de análise e correta 
escrituração necessários para o cumprimento das normas vigentes, podendo ser responsabilizado por danos e 
multas, apurada a culpa ou dolo, sendo o resultado encaminhado aos órgãos competentes. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Mantém contatos internos e externos, destinados à troca de informações e esclarecimentos que, se mal sucedidos, 
podem acarretar atrasos/transtornos em tarefas de naturezas administrativa e assistencial. 
 
10. Responsabilidade por Numerários 
O emprego público tem acesso a numerários. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros 
O emprego público não atua na liderança de pessoas. 
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12. Esforço Físico 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental 
O emprego público apresenta concentração mental frequente evidenciada na execução de relatórios contábeis e 
conciliação de contas mensais. 
 
14. Concentração Visual 
O emprego público não apresenta concentração visual. 
   
15. Condições de Trabalho 
Condições normais de trabalho, conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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12 – Engenheiro Agrônomo 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Engenheiro Agrônomo 
OCUPAÇÃO: Engenheiro Agrônomo 

Classe remuneratória: EP-06 

DEPARTAMENTO: Serviços SETOR: Fiscalização Quantidade: 01 CH: 150h mês CBO: 2221-10 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce atividades pertinentes e /ou compatíveis a engenharia agronômica e no âmbito do 
controle sanitário e da qualidade de produtos de origem vegetal. Inspeciona e fiscaliza produtos de origem vegetal 
dentro dos limites da área geográfica de abrangência do Consórcio. Realiza visita técnica e acompanha processos 
de certificação. Atua conforme as legislações, o regulamento e atos complementares sobre a inspeção e 
fiscalização dos estabelecimentos. Planeja, coordena e executa atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos 
naturais renováveis e ambientais. Promove a extensão rural, orientando produtores nos vários aspectos das 
atividades agrossilvipecuárias e elaboram documentação técnica e científica. 
  

   
DESCRIÇÃO DETALHADA:  
 

• Exercer atividades pertinentes e /ou compatíveis a engenharia agronômica e no âmbito do controle sanitário 

e da qualidade de produtos de origem vegetal, por meio do planejamento, da execução e da inspeção da 

defesa sanitária vegetal, para garantia da qualidade necessárias ao processo produtivo.  

• Inspecionar e fiscalizar produtos de origem vegetal dentro dos limites da área geográfica de abrangência do 

Consórcio, em caráter periódico ou permanente, conforme protocolos e legislações federais, estaduais e 

municipais específicas que normatizam a atuação, nos estabelecimentos industriais especializados e nas 

propriedades rurais com instalações para preparo ou industrialização, nas fábricas de produtos derivados, 

que de modo geral, recebem, manipulam, armazenam, conservam ou acondicionam produtos de origem 

vegetal, para o controle e garantia do consumo humano. 

• Atuar conforme as legislações, o regulamento e atos complementares sobre a inspeção e fiscalização dos 

estabelecimentos, inspecionando quanto à classificação dos estabelecimentos, à higiene dos 

estabelecimentos, às obrigações dos proprietários, seus responsáveis ou prepostos, à inspeção e reinspeção 

de todos os produtos, subprodutos e matérias-primas de origem vegetal, perante as diferentes fases de 

industrialização e transporte, às instalações dos estabelecimentos, as penalidades a serem aplicadas por 

infrações cometidas, quaisquer outros detalhes que se tornem necessários para maior eficiência dos 

trabalhos de fiscalização e inspeção sanitária. 

• Realizar visita técnica, por meio de veículo do Consórcio, para coleta de dados, certificação etc. 
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• Acompanhar todo o processo de certificação, através de visitas técnicas e informando os proprietários 

quanto às exigências de todo o processo, para auxiliar nas reformas e/ou modificações da unidade, quando 

necessário. 

• Confeccionar certificados, dentre outros documentos, conforme padrão e especificações técnicas, para 

cumprimento da legislação.  

• Diagnosticar fitopatologias, por meio de visitas in loco e análise macroscópica, para indicação de medidas de 

proteção e prevenção.  

• Elaborar diagnóstico situacional, por meio do acompanhamento de programas de autocontrole, para 

verificação do cumprimento das etapas e cumprimento da legislação vigente.  

• Avaliar programas de controle e erradicação de fitopatologia, pragas e vetores, acompanhando seu 

cumprimento, para cumprimento da legislação. 

• Solicitar a coleta de material para diagnóstico de doenças, formalmente, em formulário específico e 

conforme determinação, para verificação de ocorrência de fitopatologia ou não. 

• Comunicar ocorrência de fitopatologia aos órgãos competentes, formalmente e com as devidas 

especificações, para a proposição de ações de vigilância. 

• Analisar as fichas técnicas de produtos de uso agronômicos, identificando dosagem, proporção, concentração 

e princípio ativo, para certificação da conformidade prevista no programa de autocontrole. 

• Emitir pareceres e laudos técnicos, conforme necessidade, para formalização de situações adversas na 

atividade, cumprimento da legislação que circunda o segmento e para atendimento às demandas judiciais. 

• Emitir Termo de Adequação de Conduta – TAC, Termo de Conformidade – TC, Termos de 

Interrupção/Suspensão, Termo de cancelamento da certificação, conforme protocolo estabelecido pelo 

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal - SIPOV, para cumprimento da legislação. 

• Ministrar treinamentos para produtores rurais, empresários/empreendedores, munícipes e outros que estão 

envolvidos na cadeia produtiva/comércio de alimentos, por meio de palestras, treinamentos, workshop, 

seminário e sensibilizando e transmitindo conhecimentos técnicos, para o aprimoramento de métodos e 

cumprimento das legislações que circundam o segmento. 

• Elaborar cartilhas, folders, banners entre outros, identificando previamente temas relevantes aos usuários, 

para promoção do Serviço de Inspeção Regional. 

• Elaborar relatórios diários das visitas/fiscalizações técnicas realizadas, conforme padrão estabelecido, para o 

devido registro e cumprimento da legislação vigente. 

• Preparar toda a documentação necessária para a realização de visitas técnicas/fiscalizações, imprimindo 

formulários, planilhas, e demais documentos, para o devido registro necessário na atuação. 
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• Planejar as ações internas e externas, semanalmente, por meio do mapeamento das necessidades junto às 

indústrias e produtores das áreas rurais, para o adequado atendimento ao Consórcio e aos usuários do 

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal – SIPOV. 

• Responsabilizar-se pelos veículos colocados à sua disposição para o desenvolvimento dos serviços de visitas 

técnicas/fiscalizações. 

• Realizar entrega de documentos do Consórcio, conforme padrão estabelecido e de acordo com o solicitado, 

em diversos locais como fórum, secretarias municipais entre outras unidades afins, para cumprimento das 

legislações e bom relacionamento com os órgãos. 

• Identificar e notificar infrações às normas vigentes previstas, no seu respectivo regulamento, ou na legislação 

pertinente, por meio da aplicação de penalidades previstas, sem prejuízo das punições de natureza civil e 

penal cabíveis, para a revisão de conduta e adequação as legislações sanitárias. 

• Suspender ou retirar interdições, após o atendimento das exigências que motivaram a sanção, a critério do 

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal - SIPOV, para autorização de continuidade do processo 

produtivo. 

• Manter-se informado quanto à adimplência dos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção de 

Produtos de Origem Vegetal - SIPOV com a da Taxa de Inspeção, nos termos da legislação tributária vigente 

e do regulamento estabelecido, para autorização da continuidade dos serviços de inspeção sanitária. 

• Orientar os empregos públicos sob sua liderança, na esfera operacional e intelectual das atividades, por meio 

de reuniões sistemáticas, para a devida disseminação do conhecimento e otimização do trabalho. 

• Elaborar, alimentar e acompanhar todos os indicadores de naturezas estratégica, tática e operacional 

pertinente à sua área de atuação, por meio de planilhas específicas e sistema próprios, para análise contínua 

dos resultados e alinhamento ao planejamento. 

• Disseminar informações sobre políticas e procedimentos administrativos estabelecidos pelo Consórcio aos 

profissionais de sua área, bem como aos usuários do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal - 

SIPOV, fazendo uso dos meios de comunicação disponibilizados, para que haja o aculturamento e o 

cumprimento de todos. 

• Elaborar relatórios gerenciais e demonstrações gráficas, conforme padrão estabelecido, para apresentação à 

Gerência de Serviços, Secretaria Executiva e membros da gestão municipal.  

• Apresentar relatório de visitas técnicas/fiscalizações, bem como andamentos dos processos, conforme 

padrão e prazos estabelecidos pelo Consórcio, para acompanhamento de produtividade e resolutividade. 

• Manter-se informado sobre novos conceitos, concepções e métodos adotados, bem como promover a 

transmissão de sua correta interpretação técnica ao Consórcio, aos usuários do Serviço de Inspeção de 

Produtos de Origem Vegetal - SIPOV e equipes de trabalho, por meio de reuniões sistêmicas e/ou práticas de 

treinamento, para atualização, melhor desempenho e melhores resultados. 
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• Digitar memorandos e protocolos internos, conforme padrão estabelecido, para o devido registro e 

encaminhamento de informações aos departamentos, setores e áreas administrativas do Consórcio e aos 

usuários do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal - SIPOV. 

• Atender com excelência os clientes internos e externos, por meio de contato telefônico, endereço eletrônico 

e pessoalmente, para esclarecimentos de dúvidas e execução de demandas apresentadas. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua função, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho e aos usuários do Serviço de Inspeção de Produtos de 

Origem Vegetal - SIPOV. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas e manter-se no 

local de trabalho até que a carga horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e 

responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de 

trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico ou em formulário de registro de ponto externo, bem 

como justificar inconsistências quando necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, 

para a adequada apuração das horas trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de 

remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Engenheiro Agrônomo, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, de 

forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 

servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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ESPECIFICAÇÕES: 

1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Agricultura geral: conceitos, importância, classificação agronômica das culturas.  
Plantas: morfologia, órgãos, reprodução, sementes, plantio.  
Clima, relação solo-água-clima-planta.  
Fruticultura, olericultura, grandes culturas, silvicultura, pastagens e leguminosas.  
Propagação, técnicas culturais, colheita, pós-colheita.  
Nutrição, adubos e adubação, fitopatologia, entomologia e ervas daninhas.  
Receituário agronômico, produtos agrotóxicos, manejo integrado de pragas e doenças, medidas de controle, 
quantificação, recursos naturais renováveis: solos, capacidade de uso, preparo, uso e conservação, erosão. 
Recursos hídricos, bacias hidrográficas, florestas do brasil, biomas e biodiversidade.  
Recuperação de áreas degradadas.  
Meio ambiente: conceitos, gestão, impactos ambientais e análise de riscos.  
Educação ambiental.  
Licenciamento ambiental, legislação florestal e ambiental, integração homem ambiente, ecossistemas e poluição.  
Extensão rural, economia rural, distribuição de renda, preços agrícolas, estacionalidade, variações, cálculo de 
custos. 
Agronegócio. 
Portarias do Ministério Agricultura, secretaria estadual e municipais e conselhos de classes que circundam o 
segmento. 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 
2 anos de experiência na atividade de Serviço de Inspeção. 
 
4. Requisito 
Ensino Superior em Engenharia Agrônoma, com devido registro no CREA/MG e Carteira Nacional de Habilitação 
categoria B. 
 
5. Complexidade. 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome uma parte da 
jornada de trabalho, porém, em intervalos de tempo regulares. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Materiais e equipamentos, veículos, aparelhos de telefonia móvel e demais aparelhos de comunicação. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a dados e informações confidenciais de usuários do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal - 
SIPOV que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, constrangimentos, afetar as atividades da 
empresa e/ou gerar dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros 
Os erros podem advir da falta ou inadequada orientação aos usuários, pela imperícia, imprudência e ou negligência 
nos procedimentos de fiscalização e autuação irregular. 
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9. Responsabilidade por Contatos 
Mantém contatos internos e externos esporádicos, destinados à troca de informações e esclarecimentos que, se 
malsucedidos, podem acarretar atrasos/ transtornos em tarefas de naturezas administrativa e assistencial. 
 
10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração mental constante evidenciada na elaboração de documentos e na 
realização dos procedimentos referentes às inspeções. 
 
14. Concentração Visual. 
O emprego público não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições insalubres conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, sendo 
obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 
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13 – Engenheiro de Meio Ambiente 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Engenheiro de Meio 
Ambiente 

OCUPAÇÃO: Engenheiro de Meio Ambiente 

Classe remuneratória: EP-06 

DEPARTAMENTO: Serviços SETOR: Fiscalização Quantidade: 01 CH: 150h mês CBO: 2140-05 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, orientar os cidadãos, advertir, multar e 
emitir outras sanções previstas em legislação federal, estadual e/ou municipal, quando devidas, fiscalizar as 
atividades residenciais, comerciais, industriais e agrícolas que envolvam riscos ambientais por meio de vistorias, 
fiscalizações e análises técnicas de locais e quaisquer outros meios. Exercer atividades destinadas ao cumprimento 
da legislação e postura ambiental. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Ser responsável pelo cumprimento da legislação ambiental, código de convivência e demais atividades 

inerentes à sua função, visando orientação, regulação e fiscalização na execução de atos ou negócios 

praticados por outras pessoas (físicas ou jurídicas), para a preservação da convivência democrática e 

manutenção dos aspectos legais. 

• Inspecionar o cumprimento da legislação prevista no Código de Meio Ambiente, no Código de Postura 

(Convivência Democrática) e demais legislações, orientando, advertindo, emitindo multas, licenças e demais 

atos correlacionados, para que as medidas de segurança sejam observadas.  

• Fiscalizar as atividades residenciais, comerciais, industriais e agrícolas, por meio de vistorias, inspeções e 

análises técnicas de locais, e ainda qualquer outra atividade, que envolvam risco ao meio ambiente, para o 

cumprimento da legislação ambiental e de posturas.  

• Emitir notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando 

formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio de força pública ou requerer ordem judicial, quando 

indispensável à realização de diligências ou inspeções.  

• Atuar como consultor técnico na elaboração das políticas e normas ambientais, através de estudos e criação 

de Procedimentos Operacionais Padrão, para garantir a aplicabilidade regulatória do Código de Convivência 

Democrática, Código de Meio Ambiente e demais legislações municipais inerentes à sua função. 

• Emitir licenças técnicas sobre o impacto ambiental e social de projetos, analisando as especificidades do 

mesmo, para a verificação da regularidade e qualidade. 
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• Emitir pareceres e responder a consultas em matérias pertinentes à sua área de atuação, por meio da 

elaboração de relatórios, laudos, vistorias e informes, de acordo com os procedimentos adotados em 

conjunto com os municípios, para demonstração e aplicação das políticas norteadoras. 

• Atuar em equipes multiprofissionais, orientando Técnicos de Intervenção e demais membros, para a 

obtenção de resultados que dependam de integração profissional e de interdisciplinaridade. 

• Identificar e analisar a necessidade dos municípios, permanentemente, juntamente à Gerência de Serviços e 

às Secretarias Municipais inerente à sua função, para decisão sobre as ações, normas e medidas a serem 

propostas. 

• Promover palestras orientativas aos entes consorciados na área de educação ambiental, de posturas e demais 

legislações municipais, por meio de estudos e análises e adaptando ao contexto de cada município, para 

maior civilidade ambiental e convivência democrática. 

• Elaborar projetos voltados às áreas de meio ambiente e posturas, conforme necessidades identificadas, para 

inovação e melhor atendimentos às especificidades de cada município. 

• Elaborar relatórios gerenciais e demonstrações gráficas, conforme padrão estabelecido, para apresentação à 

Gerência de Serviços, Secretaria Executiva e membros da gestão municipal.  

• Fiscalizar estabelecimentos comerciais, feiras, diversões públicas, bares, comerciantes autônomos e outros, 

verificando o cumprimento da legislação vigente relacionada aos dispositivos regulatórios aplicáveis. 

• Apresentar relatório de visitas técnicas/fiscalizações, bem como andamentos dos processos, conforme 

padrão e prazos estabelecidos pelo Consórcio, para acompanhamento de produtividade e resolutividade. 

• Elaborar relatórios gerenciais e demonstrações gráficas, conforme padrão estabelecido, para apresentação à 

Gerência de Serviços, Secretaria Executiva e membros da gestão municipal.  

• Apresentar relatório de visitas técnicas/fiscalizações, bem como andamentos dos processos, conforme 

padrão e prazos estabelecidos pelo Consórcio, para acompanhamento de produtividade e resolutividade. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a seu emprego público, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas e manter-se no 

local de trabalho até que a carga horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e 

responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de 

trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico ou em formulário de registro de ponto externo, bem 

como justificar inconsistências quando necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, 

para a adequada apuração das horas trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de 

remuneração. 
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• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Engenheiro de Meio Ambiente, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, de 

forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 

servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Responsabilizar-se pelos veículos colocados à sua disposição para o desenvolvimento dos serviços de visitas 

técnicas/fiscalizações. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: 

1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Código de Posturas (Convivência Democrática) dos municípios consorciados. 
Legislações relacionadas ao Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
Noções de Plano de Controle Ambiental (PCA). 
Leis Orgânicas dos municípios consorciados. 
Noções básicas de biologia, química, geologia, climatologia, cartografia e hidrologia. 
Normas relativas a unidades de conservação. 
Noções de Relatório de Controle Ambiental (RCA). 
Resoluções, Portarias e demais normativas relativas ao Meio Ambiente e demais assuntos correlatos às atribuições 
da função. 
Legislação relativa ao uso e parcelamento do solo. 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 
2 anos de experiência em atividades correlatadas à função. 
 
4. Requisito 
Ensino Superior em Engenharia de Meio Ambiente, com devido registro no CREA/MG e Carteira Nacional de 
Habilitação categoria B. 
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5. Complexidade. 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome uma parte da 
jornada de trabalho, porém, em intervalos de tempo regulares. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Materiais e equipamentos, veículos, aparelhos de telefonia móvel e demais aparelhos de comunicação. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a dados e informações confidenciais de usuários do Serviço que se divulgados podem acarretar 
reclamações judiciais, constrangimentos, afetar as atividades da empresa e/ou gerar dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros 
Os erros podem advir da falta ou inadequada orientação aos usuários, pela imperícia, imprudência e ou negligência 
nos procedimentos de fiscalização e autuação irregular. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Mantém contatos internos e externos esporádicos, destinados à troca de informações e esclarecimentos que, se 
malsucedidos, podem acarretar atrasos/ transtornos em tarefas de naturezas administrativa e assistencial. 
 
10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração mental constante evidenciada na elaboração de documentos e na 
realização dos procedimentos referentes às inspeções. 
 
14. Concentração Visual. 
O emprego público não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições insalubres conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, sendo 
obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
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14 – Fiscal de Vigilância Sanitária 

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Fiscal de Vigilância Sanitária 
OCUPAÇÃO: Fiscal de Vigilância Sanitária 

Classe remuneratória: EP-06 

DEPARTAMENTO: Serviços SETOR: Fiscalização  Quantidade: 01 CH: 150h mês CBO: 3522-10 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Visitar periodicamente estabelecimentos de comércio varejista, estabelecimentos 
comerciais e industriais fiscalizando as condições de limpeza e higiene, determinando, orientando para a pronta 
solução de irregularidades. Promover palestras educativas aos entes consorciados, levando devido conhecimento 
acerca da legislação municipal, estadual e/ou federal. Fiscalizar estabelecimentos comerciais, inspecionando e 
adentrando ao local para verificar a higiene e condições de segurança, visando a inocuidade dos produtos e 
serviços. Atender as reclamações do público em geral quanto aos problemas que prejudiquem seu bem-estar, 
segurança e tranquilidade. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Fiscalizar bens de consumo diretos ou indiretos à saúde, envolvendo matérias-primas, transporte, 

armazenamento, distribuição, comercialização e consumo de alimentos, medicamentos, saneamentos, 

produtos químicos, produtos agrícolas, produtos biológicos, drogas veterinárias, águas, bebidas, agrotóxicos, 

biocidas, equipamentos médico-hospitalares e odontólogos, insumos, cosméticos, produtos de higiene 

pessoal e demais itens inerentes, para a garantia da segurança física, biológica e química dos consumidores 

dos municípios consorciados.  

• Controlar e fiscalizar a prestação de serviços diretos ou indiretos à saúde abrangendo controles de vetores e 

roedores dentre outros serviços, por meio de visitação in loco aos estabelecimentos, para identificação de 

possíveis danos à saúde de consumidores e regularidade documental. 

• Fiscalizar e acompanhar os estabelecimentos, orientando, notificando e aplicando as penalidades previstas 

em leis e regulamentos municipais, ou na falta destas a legislação federal ou estadual em vigor, para garantir 

regulamentação necessária a todos os municípios consorciados. 

• Promover palestras educativas aos entes consorciados, realizando levantamento de necessidades de acordo 

com o contexto do município, para aumentar o conhecimento acerca de medidas de cumprimento à 

legislação de vigilância sanitária.  

• Criar rotinas de visitação in loco, designando a equipe aos locais de inspeção, acompanhando o processo de 

fiscalização através de escala e levantamento de estabelecimentos, para emitir ou não as certificações de 

regularidade sanitárias.  
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• Inspecionar os estabelecimentos que lidam com gêneros alimentícios e similares, verificando as condições 

sanitárias dos interiores, a manipulação e estocagem dos alimentos e a limpeza dos equipamentos utilizados, 

segundo as normas de saúde pública, para emitir certificação de regularidade sanitária e orientar a direção 

dos estabelecimentos no que diz respeito às condições de asseio e saúde. 

• Executar a fiscalização e controle dos locais que oferecem serviços de saúde, estética e lazer, apurando as 

medidas profiláticas necessárias, para verificar a obediência aos requisitos sanitários regulamentares e emitir 

certificações de regularidade. 

• Encaminhar para análise e retirar do comércio alimentos considerados deteriorados, vencidos, falsificados ou 

de qualquer modo impróprios ao consumo, cumprindo o Código de Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e 

Federal e normas especificas, para garantir a biossegurança alimentar dos habitantes dos municípios 

consorciados.  

• Elaborar relatórios gerenciais e demonstrações gráficas, conforme padrão estabelecido, para apresentação à 

Gerência de Serviços, Secretaria Executiva e membros da gestão municipal.  

• Apresentar relatório de visitas técnicas/fiscalizações, bem como andamentos dos processos, conforme 

padrão e prazos estabelecidos pelo Consórcio, para acompanhamento de produtividade e resolutividade. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a seu emprego público, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas com comprometimento e 

responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de 

trabalho. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas e manter-se no 

local de trabalho até que a carga horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e 

responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de 

trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico ou em formulário de registro de ponto externo, bem 

como justificar inconsistências quando necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, 

para a adequada apuração das horas trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de 

remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Fiscal de Vigilância Sanitária, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 
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• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, de 

forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 

servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Responsabilizar-se pelos veículos colocados à sua disposição para o desenvolvimento dos serviços de visitas 

técnicas/fiscalizações. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Noções de Saúde Pública. 
Códigos Municipais de Vigilância Sanitária. 
Código de Posturas dos municípios consorciados. 
Noções de Epidemiologia. 
Lei Federal 9.782/1999. 
Cartilha de vigilância sanitária – ANVISA. 
Lei Orgânica dos municípios consorciados. 
Lei Federal 8.080 de 19/09/1990. 
Lei Federal 8.142 de 28/12/1990. 
Lei Estadual 13.317/1999 – Minas Gerais. 
Guia de Vigilância Epidemiológica 
Diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Regulamentos do federais, estaduais, municipais e de conselhos de classes que circundam o segmento. 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 
2 anos de exercício em atividades relacionadas à vigilância sanitária. 
 
4. Requisito. 
Ensino Superior em áreas da saúde, com devido registro no conselho de classe – MG e Carteira Nacional de 
Habilitação categoria B. 
 
5. Complexidade. 
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A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome a maior parte da 
jornada de trabalho. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, veículos, computador, mobiliários, aparelho de telefonia fixa e 
móvel. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar o prestígio diante da comunidade, prejudicar as atividades da organização e/ou gerar 
dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros. 
Os erros podem advir da falta ou inadequada orientação aos usuários, pela imperícia, imprudência e ou negligência 
nos procedimentos de fiscalização e autuação irregular. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Responsável por contatos internos ou externos constantes de natureza diversa e complexa, se mal sucedidos 
podem acarretar sérias repercussões ao prestígio e/ou às atividades do Consórcio.  
 
10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração constante evidenciada na validação de processos e na supervisão do 
departamento, setores e áreas de sua responsabilidade. 
 
14. Concentração Visual. 
Não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições insalubres conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, sendo 
obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 
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15 – Médico veterinário  

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Médico Veterinário 
OCUPAÇÃO: Médico Veterinário 

Classe remuneratória: EP-07 

DEPARTAMENTO: Serviços  SETOR: Fiscalização Quantidade: 06 CH: 200h mês CBO: 2233-05 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce atividades pertinentes e /ou compatíveis a medicina veterinária e no âmbito do 
controle sanitário e da qualidade de produtos de origem animal. Inspeciona e fiscaliza produtos de origem animal 
dentro dos limites da área geográfica de abrangência do Consórcio. Realiza visita técnica e acompanha processos 
de certificação. Atua conforme as legislações, o regulamento e atos complementares sobre a inspeção e 
fiscalização dos estabelecimentos. 
 

   
DESCRIÇÃO DETALHADA:  
 

• Exercer atividades pertinentes e /ou compatíveis a medicina veterinária e no âmbito do controle sanitário e 

da qualidade de produtos de origem animal (animais de todas as espécies destinados ao abate, produtos 

apícolas, ovos, leite, peixes e afins), por meio do planejamento, da execução e da inspeção da defesa sanitária 

animal, para garantia da qualidade necessárias ao processo produtivo.  

• Exercer atividades relacionadas ao controle de zoonoses, castração de animais entre outros. 

• Inspecionar e fiscalizar produtos de origem animal dentro dos limites da área geográfica de abrangência do 

Consórcio, em caráter periódico ou permanente, conforme protocolos e legislações federais, estaduais e 

municipais específicas que normatizam a atuação, nos estabelecimentos industriais especializados e nas 

propriedades rurais com instalações para o abate de animais e seu preparo ou industrialização, em condições 

de processar o pescado, nas usinas de beneficiamento de leite e de seus derivados, nos entrepostos de ovos 

e nas fábricas de produtos derivados, nos entrepostos de mel e seus derivados, nos entrepostos que de modo 

geral, recebem, manipulam, armazenam, conservam ou acondicionam produtos de origem animal, para o 

controle e garantia do consumo humano. 

• Atuar conforme as legislações, o regulamento e atos complementares sobre a inspeção e fiscalização dos 

estabelecimentos, inspecionando quanto à classificação dos estabelecimentos, à higiene dos 

estabelecimentos, às obrigações dos proprietários, seus responsáveis ou prepostos, à inspeção ante-morten 

e post-morten dos animais destinados ao abate, à inspeção e reinspeção de todos os produtos, subprodutos 

e matérias-primas de origem animal, perante as diferentes fases de industrialização e transporte, às 

instalações dos estabelecimentos, as penalidades a serem aplicadas por infrações cometidas, quaisquer 



 

71 
 

outros detalhes que se tornem necessários para maior eficiência dos trabalhos de fiscalização e inspeção 

sanitária. 

• Realizar visita técnica, quando solicitado, por meio de veículo do Consórcio, para coleta de dados da empresa 

que deseja ser certificada pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA. 

• Acompanhar todo o processo de certificação, através de visitas técnicas e informando os proprietários 

quanto às exigências de todo o processo, para auxiliar nas reformas e/ou modificações da unidade. 

• Confeccionar certificados, dentre outros documentos, conforme padrão e especificações técnicas, para 

cumprimento da legislação.  

• Interpretar exames clínico de animais, conforme técnicas e padrões estabelecidos, para análise de resultados 

e definição do produto final. 

• Diagnosticar patologias, por meio de visitas in loco e análise macroscópica, para indicação de medidas de 

proteção e prevenção.  

• Elaborar diagnóstico situacional, por meio do acompanhamento de programas de autocontrole, para 

verificação do cumprimento das etapas e cumprimento da legislação vigente.  

• Avaliar programas de controle e erradicação de doenças, zoonoses, pragas e vetores, acompanhando seu 

cumprimento, para cumprimento da legislação. 

• Solicitar a coleta de material para diagnóstico de doenças, formalmente em formulário específico e conforme 

determinação, para verificação de ocorrência de doença zoonótica ou não. 

• Comunicar ocorrência de patologias e/ou zoonoses aos órgãos competentes, formalmente e com as devidas 

especificações, para a proposição de ações de vigilância epidemiológica. 

• Analisar as fichas técnicas de produtos de uso veterinário utilizados, identificando dosagem, proporção, 

concentração e princípio ativo, para certificação da conformidade prevista no programa de autocontrole. 

• Emitir pareceres e laudos técnicos, conforme necessidade, para formalização de situações adversas na 

atividade, cumprimento da legislação que circunda o segmento e para atendimento às demandas judiciais. 

• Emitir Termo de Adequação de Conduta – TAC, Termo de Conformidade – TC, Termos de 

Interrupção/Suspensão, Termo de cancelamento da certificação, conforme protocolo estabelecido pelo 

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA, para cumprimento da legislação. 

• Ministrar treinamentos para produtores rurais, empresários/empreendedores, munícipes e outros que estão 

envolvidos na cadeia produtiva/comércio de alimentos, por meio de palestras, treinamentos, workshop, 

seminário e sensibilizando e transmitindo conhecimentos técnicos, para o aprimoramento de métodos e 

cumprimento das legislações que circundam o segmento. 

• Elaborar cartilhas, folders, banners entre outros, identificando previamente temas relevantes aos usuários, 

para promoção do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. 
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• Elaborar relatórios diários das visitas/fiscalizações técnicas realizadas, conforme padrão estabelecido, para o 

devido registro e cumprimento da legislação vigente. 

• Preparar toda a documentação necessária para a realização de visitas técnicas/fiscalizações, imprimindo 

formulários, planilhas, e demais documentos, para o devido registro necessário na atuação. 

• Planejar as ações internas e externas, semanalmente, por meio do mapeamento das necessidades junto às 

indústrias e produtores das áreas rurais, para o adequado atendimento ao Consórcio e aos usuários do 

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA. 

• Responsabilizar-se pelos veículos colocados à sua disposição para o desenvolvimento dos serviços de visitas 

técnicas/fiscalizações. 

• Realizar entrega de documentos do Consórcio, conforme padrão estabelecido e de acordo com o solicitado, 

em diversos locais como fórum, secretarias municipais entre outras unidades afins, para cumprimento das 

legislações e bom relacionamento com os órgãos. 

• Identificar e notificar infrações às normas vigentes previstas, no seu respectivo regulamento, ou na legislação 

pertinente, por meio da aplicação de penalidades previstas, sem prejuízo das punições de natureza civil e 

penal cabíveis, para a revisão de conduta e adequação as legislações sanitárias. 

• Suspender ou retirar interdições, após o atendimento das exigências que motivaram a sanção, a critério do 

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA., para autorização de continuidade do processo 

produtivo. 

• Manter-se informado quanto à adimplência dos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – SIPOA com a da Taxa de Inspeção, nos termos da legislação tributária vigente 

e do regulamento estabelecido, para autorização da continuidade dos serviços de inspeção sanitária. 

• Orientar os empregos públicos sob sua liderança, na esfera operacional e intelectual das atividades, por meio 

de reuniões sistemáticas, para a devida disseminação do conhecimento e otimização do trabalho. 

• Elaborar, alimentar e acompanhar todos os indicadores de naturezas estratégica, tática e operacional 

pertinente à sua área de atuação, por meio de planilhas específicas e sistema próprios, para análise contínua 

dos resultados e alinhamento ao planejamento. 

• Disseminar informações sobre políticas e procedimentos administrativos estabelecidos pelo Consórcio aos 

profissionais de sua área, bem como aos usuários do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – 

SIPOA, fazendo uso dos meios de comunicação disponibilizados, para que haja o aculturamento e o 

cumprimento de todos. 

• Manter-se informado sobre novos conceitos, concepções e métodos adotados, bem como promover a 

transmissão de sua correta interpretação técnica ao Consórcio, aos usuários do Serviço de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – SIPOA e equipes de trabalho, por meio de reuniões sistêmicas e/ou práticas de 

treinamento, para atualização, melhor desempenho e melhores resultados. 
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• Digitar memorandos e protocolos internos, conforme padrão estabelecido, para o devido registro e 

encaminhamento de informações aos departamentos, setores e áreas administrativas do Consórcio e aos 

usuários do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA. 

• Atender com excelência os clientes internos e externos, por meio de contato telefônico, endereço eletrônico 

e pessoalmente, para esclarecimentos de dúvidas e execução de demandas apresentadas. 

• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua função, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho e aos usuários do Serviço de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal – SIPOA. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio ou em visitas técnicas/fiscalizações agendadas e manter-se no 

local de trabalho até que a carga horária seja cumprida, bem como apresentando comprometimento e 

responsabilidade com as atividades inerentes a sua área, para atendimento das necessidades das equipes de 

trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico ou em formulário de registro de ponto externo, bem 

como justificar inconsistências quando necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, 

para a adequada apuração das horas trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de 

remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Médico Veterinário, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, de 

forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, veículos, máquinas e equipamentos, veículos e 

demais instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio 

público e servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para 

um melhor aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa. 

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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ESPECIFICAÇÕES: 

1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Superior. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Anatomia, fisiologia, patologia e clínica médico-veterinária dos animais domésticos de interesse comercial, de 
produção de alimentos e de companhia; 
Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: Programas de Autocontrole, Boas Práticas de 
Fabricação - BPF, Procedimento Padrão de Higiene Operacional - PPOH e Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle – APPCC; 
Análises microbiológicas e físico-químicas de produtos de origem animal; 
Resíduos e contaminantes em produtos de origem animal; 
Identidade e qualidade de produtos de origem animal; 
Tecnologia de produtos de origem animal; 
Doenças transmitidas por alimentos; 
Defesa Sanitária Animal: prevenção, controle e diagnóstico, clínico e laboratorial, das principais doenças que 
afetam o comércio e a saúde humana e animal. Doenças de notificação obrigatória; 
Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de risco e bioestatística; 
Desenvolvimento de programas sanitários;  
Inspeção industrial e higiênico-sanitária de produtos destinados à alimentação animal: Métodos de análise e 
amostragem de produtos destinados à alimentação animal; 
Análises de resíduos e contaminantes, microbiológicas e físico-químicas de produtos destinados à alimentação 
animal; 
Risco de disseminação de doenças aos animais por produtos destinados para alimentação animal. Nutrição animal 
de ruminantes e monogástricos; 
Processamento de alimentos e formulação de rações, concentrados, núcleos, premixes e suplementos;  
Principais alimentos, suas características nutricionais e utilização na indústria da nutrição de animais; 
Tipos e funções dos aditivos utilizados na alimentação animal; 
Fabricação e o emprego de rações, suplementos, premixes, núcleos ou concentrados com medicamentos para os 
animais de produção; 
Noções de Boas Práticas de Fabricação - BPF e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC;  
Inspeção de produtos de uso veterinário: Farmacologia veterinária; 
Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para salmonelose, microplasmose, newcastle, brucelose, raiva, 
peste suína e febre aftosa;  
Ensaios de eficácia e segurança para produtos veterinários; 
Noções básicas de biossegurança;  
Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos: Conceito e Aplicações. 
Melhoramento Genético Animal e Registro Genealógico;  
Pecuária Orgânica: conceitos, princípios, alimentação, manejo e terapêuticas na produção animal orgânica;  
Legislação federal, Estadual e Municipal - Defesa Sanitária Animal;  
Acordos Sanitários e Fitossanitários (Acordos SPS) na Organização Mundial do Comércio (OMC); 
Demais atos normativos do Governo Federal, Estadual, Municipal ou regulamentações do Consórcio que 
circundam o segmento. 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 

2 anos de experiência nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado.  
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4 – Requisito 
Ensino Superior em Medicina Veterinária, com devido registro no CRMV/MG e Carteira Nacional de Habilitação 
categoria B. 
 
5. Complexidade. 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome uma parte da 
jornada de trabalho, porém, em intervalos de tempo regulares. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Materiais, equipamentos, veículos, aparelhos de telefonia móvel e demais aparelhos de comunicação. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a dados e informações confidenciais de usuários do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – 
SIPOA que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, constrangimentos, afetar as atividades da 
empresa e/ou gerar dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros 
Os erros podem advir da falta ou inadequada orientação aos usuários, pela imperícia, imprudência e ou negligência 
nos procedimentos de fiscalização e autuação irregular. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Mantém contatos internos e externos, destinados à troca de informações e esclarecimentos que, se malsucedidos, 
podem acarretar atrasos/ transtornos em tarefas de naturezas administrativa e assistencial. 
 
10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público apresenta esforço físico esporádico diante atividades de manuseio de animais. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração mental constante evidenciada na elaboração de documentos e na 
realização dos procedimentos referentes às inspeções. 
 
14. Concentração Visual. 
O emprego público não apresenta concentração visual. 
 
15. Condições de Trabalho 
Condições insalubres conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, sendo 
obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 
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16 – Técnico de Intervenção  

 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO 

TÍTULO EMPREGO PÚBLICO: Técnico de Intervenção 
OCUPAÇÃO: Técnico de Intervenção 

Classe remuneratória: EP-02 

DEPARTAMENTO: Serviços SETOR: Fiscalização Quantidade: 04 CH: 200h mês CBO: 2545-05 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce atividades coordenadas por profissionais de nível superior, voltadas para a 
educação, fiscalização e inspeção de produtos de origem animal e vegetal e de meio ambiente. Atua na educação 
e fiscalização sanitária e de convivência democrática nos municípios. Assiste tecnicamente processos de 
orientação, fiscalização e acompanhamento de atividades. Inspeciona a produção, o armazenamento de alimentos 
e demais gêneros, a circulação e o consumo de bens, a prestação de serviços de interesse para a saúde, com o 
objetivo de eliminar, diminuir e/ou prevenir riscos, visando a promoção, a proteção e a prevenção da saúde do 
consumir, bem como a regularidade e cumprimento de demais leis municipais. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

• Atender o contribuinte e orientá-lo no tocante à observância das normas municipais, utilizando códigos 

municipais, estaduais e federais vigentes, para facilitar o processo de emissão de licenças e demais 

regularidades.  

• Zelar pelo cumprimento da legislação dos Municípios, conforme protocolos e regras legais, para a 

manutenção da ordem e legalidade dos munícipes. 

• Auxiliar ou atuar na fiscalização das atividades residenciais, comerciais, industriais e agrícolas, prestando 

suporte operacional às vistorias, inspeções, análises técnicas de locais e qualquer outra atividade que envolva 

risco ao meio ambiente e à convivência democrática, para o cumprimento da legislação ambiental e de 

posturas e demais inerentes à sua função.  

• Auxiliar na fiscalização, auditoria, inspeção etc. do Serviço de Inspeção de produtos de origem animal e 

vegetal. 

• Atuar tecnicamente no acompanhamento das políticas municipais, conforme orientações das coordenações 

de serviços, para garantir a aplicabilidade regulatória dos Códigos e demais legislações. 

• Auxiliar operacionalmente na promoção de palestras orientativas aos entes consorciados, preparando 

espaços físicos, recursos audiovisuais, sugerindo pautas, elaborando apresentações de acordo com o 

contexto de cada serviço e município, para o desenvolvimento de conhecimentos nos estabelecimentos dos 

entes consorciados. 
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• Auxiliar na fiscalização de bens de consumo diretos ou indiretos à saúde, envolvendo a produção e 

comercialização, compreendendo matérias-primas, transporte, armazenamento, distribuição, 

comercialização e consumo de alimentos, medicamentos, saneamentos, produtos químicos, produtos 

agrícolas, produtos biológicos, drogas veterinárias, águas, bebidas, agrotóxicos, biocidas, equipamentos 

médico-hospitalares e odontólogos, insumos, cosméticos e produtos de higiene pessoal, para garantir 

segurança física, biológica e química dos consumidores.  

• Assistir fiscalizações de prestação de serviços diretos ou indiretos à saúde abrangendo controles de vetores 

e roedores dentre outros serviços, por meio de visitação in loco aos estabelecimentos, para identificação de 

possíveis danos à saúde de consumidores e regularidade documental. 

• Assistir as fiscalizações aos estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários e congêneres. 

• Inspecionar os estabelecimentos que lidam com gêneros alimentícios e similares, verificando as condições 

sanitárias dos interiores, a manipulação e estocagem dos alimentos e a limpeza dos equipamentos utilizados, 

segundo as normas de saúde pública, para emitir certificação de regularidade sanitária e orientar a direção 

dos estabelecimentos no que diz respeito às condições de asseio e saúde. 

• Executar a fiscalização e controle dos locais que oferecem serviços de saúde, estética e lazer, apurando as 

medidas profiláticas necessárias, para verificar a obediência aos requisitos sanitários regulamentares e emitir 

certificações de regularidade. 

• Encaminhar para análise e retirar do comércio alimentos considerados deteriorados ou vencidos ou 

falsificados, cumprindo o Código de Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Federal e normas especificas, 

para garantir a biossegurança alimentar dos habitantes dos municípios consorciados.  

• Desenvolver trabalho educativo com indivíduos e grupos, realizando campanhas de prevenção de doenças, 

visitas e entrevistas, para preservação da saúde animal. 

• Realizar planejamento das ações que norteiam os procedimentos do Serviço de Inspeção, propondo 

cronograma de execução às lideranças, para organização e disseminação das ações planejadas. 

• Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de 

vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, para o cumprimento 

da legislação ambiental e sanitária. 

• Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior, para a melhoria contínua 

de suas competências. 

• Elaborar relatórios gerenciais e demonstrações gráficas, conforme padrão estabelecido, para apresentação 

as coordenações e gerência de serviços.  

• Apresentar relatório de visitas técnicas/fiscalizações, bem como andamentos dos processos, conforme 

padrão e prazos estabelecidos pelo Consórcio, para acompanhamento de produtividade e resolutividade. 
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• Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes a seu emprego público, 

frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados em centros de formação, para melhor 

desempenho e assistência às equipes de trabalho. 

• Apresentar-se no horário à sede do Consórcio e manter-se no local de trabalho até que a carga horária seja 

cumprida, bem como apresentando comprometimento e responsabilidade com as atividades inerentes a sua 

área, para atendimento das necessidades das equipes de trabalho. 

• Registrar seus horários de trabalho no ponto eletrônico ou em formulário de registro de ponto externo, bem 

como justificar inconsistências quando necessário, de acordo com os procedimentos internos estabelecidos, 

para a adequada apuração das horas trabalhadas e definição de valores a serem pagos a título de 

remuneração. 

• Relacionar-se com todos os empregados públicos, entes consorciados, empresas terceirizadas e usuários dos 

serviços oferecidos pelo Consórcio, atuando com respeito, cordialidade, profissionalismo e atendendo com 

proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Técnico de Intervenção, para promoção da 

humanização e manutenção da harmonia. 

• Participar das reuniões convocadas pelo superior imediato e Secretaria Executiva, sempre que necessário, de 

forma técnica, ativa, crítica e contributiva, para a tomada de decisões corretas. 

• Utilizar com zelo e cuidado a estrutura física, mobiliários, máquinas e equipamentos, veículos e demais 

instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio público e 

servindo como exemplo aos demais empregados públicos, sendo responsável pelo bom uso, para um melhor 

aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

• Responsabilizar-se pelos veículos colocados à sua disposição para o desenvolvimento dos serviços de visitas 

técnicas/fiscalizações. 

• Ser fiel aos interesses do serviço público, não o desonrando, dilapidando-o ou conspirando contra o mesmo, 

a fim de auxiliar na construção de um serviço integro e confiável para a sociedade. 

• Respeitar os estatutos e atos do presidente do Consórcio, bem como normas e procedimentos internos de 

natureza técnico-administrativa.  

• Realizar demais atividades correlatas ao emprego público e/ou por determinação do seu superior imediato. 

 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
1. Escolaridade 
O Pleno desempenho das tarefas do emprego público exige do ocupante Ensino Médio. 
 
2. Conhecimentos. 
Pacote Office (Word, Excel e Power Point) 
Legislação federal, estadual e municipal, assim como regulamentações do Consórcio atinentes ao Serviço de 
Inspeção de produtos de origem animal e vegetal, vigilância sanitária, meio ambiente e convivência democrática  
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Noções de Plano de Controle Ambiental (PCA). 
Noções de Relatório de Controle Ambiental (RCA). 
Demais normativas federais, estaduais e municipais que circundam o segmento. 
Estatutos e demais normas e procedimentos do Consórcio. 
 
3. Experiência desejável (não obrigatória). 

Dois anos de atuação nas funções afetas ao emprego público que será desempenhado.  
 
4. Requisito. 
Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação categoria B. 
 
5. Complexidade. 
A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de complexidade e habilidades especiais, desenvolvidas ou 
vivenciadas de forma cumulativa. A execução das tarefas que exigem esforço mental consome a maior parte da 
jornada de trabalho. 
 
6. Responsabilidade por Máquinas ou Equipamentos 
Responsável por equipamentos de escritório, computador, veículos, mobiliários, aparelho de telefonia fixa e 
móvel. 
 
7. Responsabilidade por Dados confidenciais. 
Acesso a dados e informações confidenciais que se divulgados podem acarretar reclamações judiciais, 
constrangimentos, afetar o prestígio diante da comunidade, prejudicar as atividades da organização e/ou gerar 
dispêndios. 
 
8. Responsabilidade por Erros. 
Os erros podem advir da falta ou inadequada orientação aos usuários, pela imperícia, imprudência e ou negligência 
nos procedimentos de fiscalização e autuação irregular. 
 
9. Responsabilidade por Contatos 
Responsável por contatos internos ou externos constantes de natureza diversa e complexa, se mal sucedidos 
podem acarretar sérias repercussões ao prestígio e/ou às atividades do Consórcio.  
 
10. Responsabilidade por Numerários 
Tem acesso à espécie para ocasiões excepcionais, em virtude das necessidades extraordinárias de aquisição de 
produtos e/ou serviços. 
 
11. Responsabilidade por Terceiros. 
O emprego público atua na liderança de pessoas. 
 
12. Esforço Físico. 
O emprego público não apresenta esforço físico. 
 
13. Concentração Mental. 
O emprego público apresenta concentração constante evidenciada na validação de processos e na supervisão do 
departamento, setores e áreas de sua responsabilidade. 
 
14. Concentração Visual. 
Não apresenta concentração visual. 
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15. Condições de Trabalho 
Condições insalubres conforme constante no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, sendo 
obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

 


