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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N.o8.290, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

Extingue, enquadra cargos e altera
padrão de cargo do Quadro de Pessoal
Efetivo do Municipio, constante da Lei
Municipal n° 7.088/0~.

o PREFEITO DO MUNIClplO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a

Art. 1° Os cargos de Servente e Vigilante pertencentes ao Quadro de
Pessoal Efetivo do Município de Carazinho, serão extintos à medida em que houver
vacância.

Art. 2° Os atuais ocupantes dos cargos extintos serão enquadrados,
para fins de paridade, respeitados os direitos adquiridos, nos seguintes cargos:

uadradoCar
Servente
Vi i1ante

Art. 3° Fica alterado o padrão do cargo de Servente, passando para o
padrão 02.

Art. 4° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo de
Servente constantes na Lei Municipal nO7.088/09, passam a serem as descritas no
Anexo I, que é parte integrante da presente Lei.

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria em que os servidores
estiverem lotados.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo
seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito, 22 de Dezembro de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

,6;%Lori Luiz Bolesi
Secretário da dministração
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CARGO: SERVENTE
GRUPO: SERViÇOS GERAIS DE APOIO
PADRÃO: 2

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: executar os trabalhos de limpeza e conservação.
b) Descrição analítica:
• efetuar trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos edifícios públicos;
• proceder a limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis, persianas e instalações
sanitárias;
• remover lixos e detritos;
• lavar e encerar assoalhos;
• retirar o pó de livros, estantes e armários;
• fazer arrumação em locais de trabalho;
• proceder a conservação de móveis, máquinas e outros materiais;
• atender chamadas telefônicas, anotar e transmitir recados;
• preparar café, chá, sucos, água, etc. e servir;
• cozinhar, preparar e servir alimentação escolar aos alunos;
• recolher, lavar e guardar utensilios utilizados na alimentação, encarregando-se da

limpeza geral da cozinha, refeitório, depósito de gêneros alimentícios e outras
dependências utilizadas pelo serviço de nutrição escolar;

• proceder o controle diário dos gêneros alimentícios utilizados no preparo da
alimentação, mantendo atualizado o controle de estoque responsabilizando-se pelo
mesmo;

• transportar volumes e correspondências;
• molhar e conservar plantas;
• executar tarefas afins.

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime
suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Ensino Fundamental -
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