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LEI COMPLEMENTAR Nº 14 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999.
(Vide Lei nº 5815/2011) 

INSTITUI O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS,
FUNÇÕES E SALÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, REVOGANDO A LEI
COMPLEMENTAR Nº 7/94, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º  Esta lei ins�tui o Plano de Classificação de Cargos e Funções para os servidores públicos
municipais, dispondo sobre os correspondentes quadros funcionais, provimento, remuneração,
classificação, ex�nção e criação de cargos e respec�vas denominações, número de vagas e demais
medidas per�nentes ao Serviço Público Municipal. 

§ 1º Todos os cargos e funções e correspondente remuneração, criados pela presente Lei são regidos,
na forma da legislação aplicável à espécie, e pelo Regime Jurídico, sendo subme�dos ao Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, no que couber. 

§ 2º São declarados excedentes, ex�nguindo-se na forma preconizada por lei, todos os cargos,
funções e empregos existentes na data de sua publicação no âmbito do Serviço Público Municipal. 

Art. 2º  Na conformidade das disposições seguintes, pela presente Lei, são criados os cargos e funções a
seguir elencados, que passam a cons�tuir a estrutura orgânica funcional da Administração Direta,
consoante adiante enunciado e na forma dos correspondentes Anexos, que integram esta Lei para todos
os fins e efeitos. 

 
CAPÍTULO II 

DOS CARGOS ESTATUTÁRIOS DE PROVIMENTO EFETIVO  

Art. 3º  Os cargos de provimento efe�vo que compõem o quadro permanente no Serviço Público
Municipal, criados pela presente Lei para provimento por servidores efe�vos, regularmente nomeados
em razão de prévio concurso público de provas ou de provas e �tulos, são aqueles elencados e agrupados
pelo Anexo I, A , B , C e D onde são discriminados segundo as correspondentes categorias funcionais,
denominação, níveis de acesso, número de vagas, remuneração e padrões, tudo em conformidade com o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem assim como os respec�vos planos de carreira. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/2011/581/5815/lei-ordinaria-n-5815-2011-determina-indice-de-reajuste-para-os-servidores-publicos-municipais-de-criciuma-da-administracao-direta-e-indireta-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/1994/0/7/lei-complementar-n-7-1994-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-e-funcoes-de-chefia-institui-o-plano-de-carreiras-cargos-e-vencimentos-do-pessoal-do-poder-executivo-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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Parágrafo Único. A discriminação dos cargos criados por esta Lei contém, ainda: 

a) classificação do cargo e correspondente desenvolvimento funcional; 
b) discriminação sumária de atribuições e deveres; e 
c) condições de trabalho. 

 
CAPÍTULO III 

DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO  

Art. 4º  Os cargos de provimento temporário, que compõem o quadro temporário no Serviço Público
Municipal, criados pela presente Lei para provimento por servidores que, pela natureza de fidúcia
inerente ao cargo ou função, os detém em caráter provisório quanto ao exercício e precário quanto ao
desempenho, sendo de livre nomeação e exoneração, são aqueles cargos em comissão e funções de
confiança, elencados pelos Anexos III e IV, onde discriminados segundo as correspondentes funções,
denominações, números de vagas, remunerações e padrões, tudo em consonância com o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais. 

§ 1º Os cargos em comissão constantes no Anexo IV, têm como atribuições essenciais a direção ou
chefia geral, e o assessoramento ou assistência superior de órgãos e unidades administra�vas integradas
à Administração Municipal, compe�ndo aos respec�vos detentores dirigir e supervisionar todas as
a�vidades administra�vas afetas a esses órgãos e unidades, segundo as diretrizes e determinações
emanadas da autoridade superior competente e tudo mais inerente aos cargos e responsabilidades
exarados pelo Chefe do Poder Execu�vo, podendo dar-se respec�vas nomeações com pessoas estranhas
ao quadro funcional, na forma da Lei. 

§ 2º As funções de confiança constante do Anexo III, tem como atribuições básicas a direção ou chefia
específicas, e o assessoramento e assistência subordinada, de unidades administra�vas integradas a
órgãos superiores da Administração Municipal, compe�ndo aos respec�vos detentores executar e
fiscalizar todas as a�vidades administra�vas e serviços públicos que são comunicados às unidades pelos
�tulares dos órgãos a que se encontram subordinados, segundo as diretrizes e determinações emanadas
da autoridade superior competente, e tudo mais inerente aos encargos e responsabilidades exaradas pelo
Chefe do Poder Execu�vo. As nomeações previstas neste parágrafo poderão dar-se em até 100% (cem por
cento), com pessoas estranhas ao quadro funcional e receberão tão somente o valor na função de
confiança na forma da Lei. 

§ 3º Quando o provimento do cargo em comissão se der mediante nomeação de servidor estatutário,
o respec�vo detentor deverá, quando da posse, optar entre sua remuneração de carreira ou a
remuneração do cargo em comissão. 

§ 4º Quando o provimento de função de confiança se der mediante nomeação de servidor
estatutário, este somará à sua remuneração o valor da função de confiança, enquanto no seu exercício. 

§ 5º Quando o provimento para cargo em comissão ou função de confiança se der mediante
nomeação de pessoas estranhas ao quadro da Prefeitura Municipal de Criciúma, estas perceberão tão
somente a remuneração dos respec�vos cargos ou funções. 

Art.5º  Fica garan�do aos ocupantes dos cargos constantes deste capítulo, o direito ao recebimento de
décimo terceiro salário com base na remuneração integral, bem como o gozo de férias anuais
remuneradas com pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, e o disposto no art. 39, § 3º, da
Cons�tuição Federal, no que for aplicável. 

Art. 6º  Vetado. 
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Parágrafo Único. Vetado. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS  

Art. 7º  As funções gra�ficadas constantes no Anexo II, são aquelas que, para atender encargos de maior
responsabilidade ou maior grau de dificuldade ou extraordinária dedicação, em razão das funções
come�das ou atribuições afetas, e que, pela natureza da fidúcia inerente à função, têm caráter provisório
quanto ao exercício e precária quanto ao desempenho, são de livre nomeação e exoneração, sendo que: 

I - O respec�vo provimento ou designação é priva�vo de servidores estatutários do quadro
permanente do Serviço Público Municipal; 

II - Poderá dar-se o respec�vo provimento ou designação com servidores Públicos cedidos ao
Município por órgãos ou en�dades dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sem
prejuízos de seus es�pêndios de origem. 

§ 1º Para os fins retro enunciados, são criadas no âmbito do Serviço Público Municipal, as funções
gra�ficadas elencadas pelo Anexo II, com as correspondentes denominações, número de vagas e
respec�vas faixas de gra�ficações pecuniárias. 

§ 2º As atribuições come�das aos detentores de funções gra�ficadas pelo respec�vo exercício,
correspondem à condução dos serviços de a�vidades nas respec�vas unidades administra�vas, mediante
observância de correlação entre as qualificações ou habilitações profissionais do servidor e essas
atribuições inerentes à função correspondente, nas respec�vas áreas de atuação. 

 
CAPÍTULO V 

DOS CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS EM EXTINÇÃO  

Art. 8º  Todos os cargos que se encontrarem providos na data da publicação da presente Lei, por
servidores nomeados ficam inves�dos automa�camente aos preceitos da presente Lei. 

Art. 9º  São declarados excedentes, para todos os fins e efeitos, todos os demais empregos, cargos e
funções exercidos por empregados cele�stas no âmbito da Administração Municipal, independente da
respec�va estabilidade no Serviço Público, os quais sem exceção, tornar-se-ão automa�camente ex�ntos
quando vagarem. 

§ 1º São declarados ex�ntos, para todos os fins e efeitos, na data da publicação desta Lei, todas as
funções gra�ficadas, gra�ficações de funções, gra�ficações adicionais, diferenças de vencimento, funções
de confiança, função de direção, assessorias especiais e demais acréscimos, adicionais e vantagens
pecuniárias, que se encontrarem sendo percebidas por servidores municipais, ressalvadas aquelas
hipóteses em que operou-se regular direito adquirido a correspondente paga. 

§ 2º Naqueles casos em que, em face de regular direito adquirido, a remuneração de servidores
beneficiados encontrar-se regularmente incorporada com uma ou mais vantagens pecuniares enunciadas
pelo parágrafo anterior, essa remuneração será conver�da em vantagem pessoal, assim declarada pela
presente Lei, conforme as situações individualmente consideradas, observadas a Legislação per�nente e
as normas cons�tucionais aplicáveis caso a caso, não gerando a outrem quaisquer direitos no que tange à
citada vantagem pessoal. 

§ 3º Os ina�vos constantes no Anexo V, serão integrados à presente Lei no que couber, quanto a
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proventos recebidos na ina�vidade e vantagens concedidas aos cargos a�vos. 

§ 4º A base de cálculo dos proventos dos aposentados que na data da ina�vidade exerciam Chefias de
Divisão será equivalente a remuneração atribuída aos cargos Nível CC-2. 

Art. 10.  São inaplicáveis aos empregos cele�stas municipais, a qualquer �tulo, qualquer faixa de
remuneração ins�tuída pela presente Lei, submetendo-se os respec�vos salários, a tabelas que vierem a
ser ins�tuídas ou revisadas em legislação municipal própria, sendo expressamente vedada vinculação, nos
termos das disposições cons�tucionais aplicáveis, ressalvado a isonomia de vencimento entre servidores
públicos e contratados na forma de regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ocupantes de
funções iguais. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 11.  As retribuições remuneratórias correspondentes aos cargos de provimento efe�vo, aos cargos
em comissão, às funções de confiança, às funções gra�ficadas e respec�vas gra�ficações, são aquelas
elencadas pelo Anexo I, II, III e IV, sendo o respec�vo valor pecuniário ob�do através da mul�plicação do
coeficiente respec�vamente fixado para cada qual, pelo Valor Referencial de Vencimento vigente, o qual
representa o menor vencimento básico de cargo ou função no Serviço Público Municipal, na forma da Lei. 

§ 1º Para esses fins o Valor Referencial de Vencimento é pela presente Lei fixado em montante
pecuniário igual a R$ 155,OO (cento e cinqüenta e cinco reais), o qual somente poderá ser alterado ou
revisado através de lei específica. 

§ 2º Os referidos Anexos I, II, III e IV representam as tabelas de vencimentos des�nadas a retribuição
pecuniária, correspondente a 40 horas/semanais, exceto, as funções de médico, den�sta, advogado,
arquiteto, engenheiro, farmacêu�co e bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e
psicólogo, que são de 20 horas/semanais, dos servidores estatutários regularmente providos em cargos e
funções criados pela presente Lei. 

§ 3º Os valores pecuniários resultantes da operação aritmé�ca enunciada neste ar�go, serão sempre
arredondadas para a unidade de reais subseqüente, desprezadas as frações de centavos. 

§ 4º As funções constantes nos Anexos II e III são integrais para quem �ver contratos de 40 (quarenta)
horas semanais e proporcional nos demais casos. 

Art. 12.  Os membros do magistério terão níveis diferenciados em função de nova �tulação, elencadas na
ordem de I a V, em percentuais de 10% (dez por cento). 

Art. 13.  Esta Lei será regulamentada pelo Chefe do Poder Execu�vo dentro de 120 (cento e vinte) dias,
através de Decreto, no que couber e observados os limites legais de competência. 

Art. 14.  As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, as quais
no corrente exercício financeiro e para atender sua aplicação, poderão ser alocadas e remanejadas
mediante Decreto Execu�vo, regulamentando a movimentação de dotações e verbas orçamentárias
correspondentes, inclusive seus cancelamentos. 

Art. 15.  A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a par�r de 1º de Março do
ano 2000, revogando a Lei Complementar nº 007, de 30 de dezembro de 1994 e demais disposições em
contrário, exceto as Leis nº 2.958, de 27.06.94, 3.005, de 13.10.94, 3.063, de 30.12.94, 3.166, de 31.10.95,
3.259, de 23.05.96, 3.321, de 29.07.96, 3.420, de 02.06.97 e 3.803, de 01.06.99. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/1994/0/7/lei-complementar-n-7-1994-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-e-funcoes-de-chefia-institui-o-plano-de-carreiras-cargos-e-vencimentos-do-pessoal-do-poder-executivo-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1994/295/2958/lei-ordinaria-n-2958-1994-cria-cargos-em-comissao-de-medicos-enfermeiros-auxiliares-de-enfermagem-e-agentes-comunitarios-de-saude-para-desenvolvimento-do-programa-de-saude-da-familia-psf
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1994/300/3005/lei-ordinaria-n-3005-1994-cria-cargos-em-comissao-de-medicos-enfermeiros-auxiliares-de-enfermagem-e-agentes-comunitarios-de-saude-para-desenvolvimento-do-programa-de-saude-da-familia-psf
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1994/306/3063/lei-ordinaria-n-3063-1994-cria-o-servico-de-pronto-atendimento-nas-unidades-referenciais-de-saude-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1995/316/3166/lei-ordinaria-n-3166-1995-cria-cargos-em-comissao-de-medicos-enfermeiros-auxiliares-de-enfermagem-e-agentes-comunitarios-de-saude-para-desenvolvimento-do-programa-de-saude-da-familia-psf-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1996/325/3259/lei-ordinaria-n-3259-1996-cria-cargos-em-comissao-de-medicos-e-enfermeiros-para-o-desenvolvimento-do-programa-de-saude-da-familia-psf-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1996/332/3321/lei-ordinaria-n-3321-1996-cria-cargos-em-comissao-para-o-desenvolvimento-do-programa-de-saude-da-familia-psf-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1997/342/3420/lei-ordinaria-n-3420-1997-cria-cargos-de-provimento-em-comissao-para-o-exercicio-de-funcoes-de-pronto-atendimento-24-horas-na-saude-publica-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/1999/380/3803/lei-ordinaria-n-3803-1999-cria-cargos-para-a-funcao-de-agente-comunitario-da-saude-estabelece-normas-para-a-contratacao-de-pessoal-e-da-outras-providencias
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PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 20 de Dezembro de 1999. 

PAULO MELLER 
Prefeito Municipal 

 
ANEXO I 

 
CARGOS DO GRUPO- A (Vide Lei Complementar nº 347/2020) 

CORRELAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2020/34/347/lei-complementar-n-347-2020-estabelece-a-lei-org-nica-da-procuradoria-geral-do-municipio-pgm-e-da-outras-providencias
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 ___________________________________________________________________________________________ 

|Nº de|  CARGOS EXTINTOS POR ESTA | Nº |Nº de|  CARGOS INSTITUÍDOS POR ESTA |  CH   |  VRV  | 

|Ordem|      LEI COMPLEMENTAR     | de |Ordem|       LEI COMPLEMENTAR       |       |       | 

|     |                           |Vaga|     |                              |       |       | 

|=====|===========================|====|=====|==============================|=======|=======| 

|   01|Procurador do Município    |  08|   01|Advogado                      |   40 h|     10| (Nomenclatura alter

ada pela Lei Complementar nº 203/2017) (VRV alterada pela Lei Complementar nº 45/2005) (05 vagas e carga horária

 estabelecidas pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |Advogado                   |  03|     |                              |   20 h|    3,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Administrador              |  02|     |                              |       |    6,0| (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 32/2004) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   02|Arquiteto                  |  07|   02|Arquiteto                     |   40 h|     15| (VRV alterado pela 

Lei Complementar nº 105/2013) (03 vagas e carga horária estabelecidas pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                           |  04|     |                              |   20 h|    4,0|   

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   03|Analista de Sistema        |  02|   03|Analista de Sistema           |   40 h|    6,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |                           |  03|   04|Programador em Computação     |   40 h|    4,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   04|Assistente Social          |  50|   05|Assistente Social             |   30 h|    6,0| (25 vagas criadas

 e carga horária alterada pela Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                           |  25|     |                              |   20 h|       | (15 vagas criadas p

ela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                           |  10|     |                              |       |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   05|Contab. Geral              |  01|   06|Contador Geral                |   40 h|    6,0| 

|     |                           |  02|     |Contador                      |   40 h|   15,0| (Redação dada pela

 Lei Complementar nº 463/2022) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   06|Contador                   |  06|   07|Subcontador                   |   40 h|    5,0| (04 vagas criadas

 pela Lei Complementar nº 181/2016) 

|     |                           |  02|     |                              |       |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Cirurgião-Dentista         |  40|     |                              |   20 h|    5,0| (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 101/2013) 

|   07|Dentista                   |  42|   08|Dentista                      |   20 h|    5,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Econimista                 |  02|     |                              |       |    6,0| (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 32/2004) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   08|Engenheiro                 |    |     |                              |       |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |                           |  05|     |                              |   40 h|       | (Redação dada pela

 Lei Complementar nº 479/2022) 

|   09|Engenheiro Civil           |  04|   09|Engenheiro                    |   20 h|     15| (VRV alterado pela 

Lei Complementar nº 105/2013) (Nº de cargos dados pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                           |  10|     |                              |       |    4,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   10|Engenheiro Agrimensor      |  05|     |                              |       |     15| (VRV alterada pela 

Lei Complementar nº 105/2013) (Nº de cargos alterado pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                           |  01|     |                              |       |    8,0| (VRV estabelecida p

ela Lei Complementar nº 32/2004) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Engenheiro Eletricista     |  03|     |                              |       |     15|  (VRV alterado pela 

Lei Complementar nº 105/2013) (02 vagas criadas pela Lei Complementar nº 451/2022) 

|     |                           |  01|     |                              |       |    8,0|  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 32/2004) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Engenheiro Sanitarista     |  03|     |                              |       |     15| (02 vagas criadas p

ela Lei Complementar nº 181/2016) (VRV alterado pela Lei Complementar nº 105/2013) 

|     |                           |  01|     |                              |       |    8,0| (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 32/2004) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Engenheiro de Segurança do |  01|     |                              |       |     15| (VRV alterado pela

 Lei Complementar nº 105/2013) 

|     |Trabalho                   |    |     |                              |       |    8,0| (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 32/2004)   

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   02|Engenheiro Agrônomo        |  02|     |                              |   40 h|    6,0| (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 75/2009) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Farmacêutico               |  20|     |                              |   20 h|    3,0| (10 vagas criadas p

ela Lei Complementar nº 281/2018) 

|     |                           |  10|     |                              |       |       | (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   11|Farmacêutico e Bioquímico  |  12|   10|Farmacêutico e Bioquímico     |   20 h|    3,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   12|Fiscal Sanitário           |    |     |                              |       |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   13|Fiscal de Obras e Posturas |  16|   11|Fiscal Geral de Nível Sup.    |   40 h|    9,0| (VRV alterado pel

a Lei Complementar nº 39/2005) 
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|     |                           |    |     |                              |       |    4,5| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   14|Fiscal de Meio Ambiente    |    |     |                              |       |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   15|Fiscal de Rendas e Tributos|  10|   12|Fiscal Rend. Trib. Nível Sup. |   40 h|     24| (VRV alterado pela

 Lei Complementar nº 99/2013) 

|     |                           |    |     |                              |       |     12| (VRV alterado pela

 Lei Complementar nº 39/2005) 

|     |                           |    |     |                              |       |    6,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   15|Auditor Fiscal  da  Receita|  10|   12|Fiscal Rend. Trib. Nível Sup. |   40 h|     24| (Redação dada pela

 Lei Complementar nº 406/2021) 

|     |Municipal                  |    |     |                              |       |       |  

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Fiscal    em     Vigilância|  20|     |                              |   30 h|    9,0| 

|     |Sanitária de Nível         |    |     |                              |       |       | (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   16|Fisioterapeuta             |  10|   13|Fisioterapeuta                |   20 h|    3,0| (07 vagas criadas

 pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                           |  03|     |                              |       |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   17|Fonoaudiólogo              |  10|   14|Fonoaudiólogo                 |   30 h|    6,0| (04 vagas criadas

 e Carga horária e VRV alterados pela Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                           |  06|     |                              |   40 h|    3,0| (Carga horária alte

rada pela Lei Complementar nº 32/2004)

|     |                           |    |     |                              |   20 h|       |  

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   18|Médico                     | 130|   15|Médico                        |   10 h|    6,0| (Nº de cargos e ca

rga horária alterados pela Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                           | 132|     |                              |   20 h|       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  08|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Cardiologista              |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  03|     |                              |   10 h|   15,0| 

|     |Cardiologista Pediatra     |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Cirurgião Geral            |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   15,0| 

|     |Cirurgião Infantil         |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  03|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Dermatologista             |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Endocrinologista           |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Gastroenterologista        |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Geriatra                   |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  10|     |                              |   10 h|   11,0|  (05 vagas criadas

 pela Lei Complementar nº 181/2016) 

|     |Ginecologista/Obstetra     |  05|     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Infectologista             |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  03|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Nefrologista               |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  03|     |                              |   10 h|   15,0| 

|     |Nefropediatra              |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Neurologista               |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Neuropediatra              |    |     |                              |               |  (Cargo criado pela 
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Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  10|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Oftalmologista             |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Oncologista                |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  10|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Ortopedista                |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Otorrinolaringologista     |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  20|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Pediatra                   |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Pneumologista              |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  15|     |                              |   10 h|   11,0|  (05 cargos criados 

pela Lei Complementar nº 181/2016) 

|     |Psiquiatra                 |  10|     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  10|     |                              |   10 h|   15,0| 

|     |Psiquiatria Infantil       |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  01|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Radiologista               |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  03|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Reumatologista             |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico Especialista -      |  05|     |                              |   10 h|   11,0| 

|     |Urologista                 |    |     |                              |       |       |  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Médico do Trabalho         |  05|     |                              |   10 h|    8,0|  (Cargo criado pela 

Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   19|Médico Veterinário         |  02|     |                              |   40 h|    8,0| (VRV alterado pela

 Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                           |    |     |                              |       |    6,0| (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 49/2006)  

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   20|Nutricionista              |  15|   16|Nutricionista                 |   30 h|    6,0| (05 vagas criados

 pela Lei Complementar nº 186/2016) (Carga horária e VRV alterados pela Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                           |  10|     |                              |   20 h|    3,0| (06 vagas criadas p

ela Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                           |  04|     |                              |       |       | (01 vaga criada pel

a Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                           |    |     |                              |       |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   21|Psicólogo                  |  40|   17|Psicólogo                     |   40 h|    6,0| (10 vagas criadas

 pela Lei Complementar nº 186/2016) (VRV e carga horária alterados pela Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                           |  30|     |                              |   20 h|    3,0| (05 vagas criadas p

ela Lei Complementar nº 181/2016) 

|     |                           |  25|     |                              |       |       | (11 vagas criadas p

ela Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                           |  14|     |                              |       |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   22|Enfermeiro                 |  60|   18|Enfermeiro                    |   30 h|    6,0| (25 vagas criadas  

e carga horária alterada pela Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                           |  35|     |                              |   40 h|       | (10 vagas criadas p

ela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                           |  25|     |                              |       |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |Técnico Agropecuário ou    |  02|     |                              |   40 h|    3,0| 

|     |Agrícola                   |    |     |                              |       |       | (Cargo criado pela

 Lei Complementar nº 75/2009) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |                           |   1|     |Pedagogo                      |     40|    6,0| (Redação acrescida

 pela Lei Complementar nº 456/2022) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |                           |   1|     |Advgado-CREAS                 |     40|     10| (Redação acrescida

 pela Lei Complementar nº 456/2022) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------|-------| 
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/45/456/lei-complementar-n-456-2022-cria-os-cargos-de-pedagogo-advogado-creas-e-educador-social-e-da-outras-providencias
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Observação: 

Cargos transformados: 

a) em ENGENHEIRO, os cargos com os nºs de ordem 09 e 10 da coluna dos cargos ex�ntos; 
b) em FISCAL GERAL DE NÍVEL SUPERIOR, os cargos com os nºs de ordem 12, 13 e 14 da coluna dos

cargos ex�ntos; 
c) em MÉDICO, o cargo com o nº 19 da coluna dos cargos ex�ntos. 

CARGOS DO GRUPO-B 

CORRELAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

Observação: 

|     |                           |  06|     |Profissional de Educação      |     40|    6,0| 

|     |                           |    |     |Física                        |       |       | (Cargo criado pel

a Lei Complementar nº 478/2022) 

|_____|___________________________|____|_____|______________________________|_______|_______|

 

  

 

 ___________________________________________________________________________________ 

|Nº de|  CARGOS EXTINTOS POR ESTA | Nº |Nº de|  CARGOS INSTITUIDOS POR ESTA |  VRV  | 

|Ordem|      LEI COMPLEMENTAR     | de |Ordem|       LEI COMPLEMENTAR       |       | 

|     |                           |Vaga|     |                              |       | 

|=====|===========================|====|=====|==============================|=======| 

|   01|Encarregado de Cadastro    |  01|   19|Encarregado de Cadastro       |    4,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   02|Encarregado de Topografia  |  02|   20|Topógrafo                     |    3,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   03|Topógrafo                  |  05|     |                              |       | (03 vagas criadas pela Lei

 Complementar nº 32/2004) 

|     |                           |  02|     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   04|Téc. em Process. de Dados  |  04|   21|Téc. em Process. de Dados     |    3,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   05|Téc. em Contabilidade      |  04|   22|Téc. em Contabilidade         |    2,5| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   06|Tesoureiro                 |  01|   23|Tesoureiro                    |    2,5| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   07|Fiscal Geral Nível Médio   |  25|   24|Fiscal Geral Nível Médio      |    4,2| (VRV alterado pela Lei Com

plementar nº 222/2017) (15 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 

|     |                           |  10|     |                              |    2,5| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   08|Fiscal  de  Rendas  e Trib.|  10|   25|Fiscal  Rendas  e  Trib. Nível|    4,2| (VRV alterado pela Lei Comp

lementar nº 222/2017)  

|     |Nível Médio                |    |     |Médio                         |    3,5| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   08|Fiscal   de   Tributos   da|  10|   25|Fiscal   de    Tributos     da|    4,2| (Redação dada pela Lei Comp

lementar nº 406/2021)  

|     |Receita Municipal          |    |     |Receita Municipal             |       | 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   09|Assessor de Gabinete       |  01|   26|Assessor de Gabinete          |    4,0| 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Fiscal     em    Vigilância|  15|     |                              |    4,0| 

|     |Sanitária de Nível Médio   |    |     |                              |       | (Cargo criado pela Lei Comp

lementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |                           |  05|     |Educador Social               |    3,5| (Redação acrescida pela Lei 

Complementar nº 456/2022) 

|_____|___________________________|____|_____|______________________________|_______|

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2017/22/222/lei-complementar-n-222-2017-altera-o-anexo-i-grupo-b-e-grupo-b-1-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/181/lei-complementar-n-181-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-032-de-6-de-maio-de-2004-e-101-de-20-de-dezembro-de-2013-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2017/22/222/lei-complementar-n-222-2017-altera-o-anexo-i-grupo-b-e-grupo-b-1-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2021/40/406/lei-complementar-n-406-2021-altera-a-nomenclatura-de-cargos-do-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/45/456/lei-complementar-n-456-2022-cria-os-cargos-de-pedagogo-advogado-creas-e-educador-social-e-da-outras-providencias
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Cargo transformado: em TOPOGRÁFO, o cargo com os nº de ordem 02 da coluna dos cargos ex�ntos. 

CARGOS DO GRUPO-B - 1 

CORRELAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
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 __________________________________________________________________________________ 

|Nº de| CARGOS EXTINTOS POR ESTA | Nº |Nº de|  CARGOS INSTITUIDOS POR ESTA |  VRV  | 

|Ordem|     LEI COMPLEMENTAR     | de |Ordem|       LEI COMPLEMENTAR       |       | 

|     |                          |Vaga|     |                              |       | 

|=====|==========================|====|=====|==============================|=======| 

|   01|Téc.              Assuntos|  50|   27|Téc.      Administrativo     e|    3,5| (VRV alterado pela Lei Comp

lementar nº 173/2015) 

|     |Administrativos           |    |     |Ocupacional                   |    2,0| 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   02|Téc. Ativ. Complementares |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   03|Téc.  Ativ.  Sup. Museus e|    |     |                              |       | 

|     |Artes                     |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   04|Téc. em Comunicação Social|    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   05|Terapeuta Ocupacional     |  10|     |                              |    6,0| (Nº de cargos e VRV nº 101/

2013 alterados pela Lei Complementar nº 101/2013) 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   06|Téc. de Segurança         |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   07|Assist. Técnico. I        |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   08|Chefe de Divisão          |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   09|Enc. Vigilância Noturna   |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   10|Desenhista                |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   11|Enc.      Estradas     não|    |     |                              |       | 

|     |Pavimentadas              |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   12|Chefe de Gabinete         |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   13|Fotógrafo                 |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   14|Telefonista               |  05|   28|Telefonista                   |    1,8| (03 vagas criadas pela Lei

 Complementar nº 32/2004) 

|     |                          |  02|     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   15|Téc. Atletismo            |  20|   29|Téc.  Administr. e Ocupacional|    1,4|

|     |                          |    |     |I                             |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   16|Téc. Esportes             |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   17|Téc.        em       Ativ.|    |     |                              |       | 

|     |Agropecuárias             |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   18|Téc. Higiene Dental       |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   19|Téc. em Contabilidade     |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   20|Téc. Laboratório          |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   21|Almoxarife                |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   22|Motorista                 |  80|   30|Motorista                     |   3,46| (VRV alterada pela Lei Comp

lementar nº 222/2017) (45 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 

|     |                          |  35|     |                              |    1,7| (VRV alterada pela Lei Compl

ementar nº 79/2010) 

|     |                          |  35|     |                              |    1,4| 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   23|Operador de Máquinas      |  40|   31|Operador de Equip. Rodoviários|   3,46| (VRV alterada pela Lei Comp

lementar nº 222/2017) (20  vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 

|     |                          |  20|     |                              |    2,6| (VRV alterada pela Lei Compl

ementar nº 77/2010) 

|     |                          |    |     |                              |    1,6| 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   24|Aux. de Enfermagem        | 134|   32|Aux. de Enfermagem            |    2,0| 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   25|Téc. em Enfermagem        | 170|   33|Téc. em Enfermagem            |    3,5| (100 vagas criadas e VRV al

terado pela Lei Complementar nº 101/2013) 

|     |                          |  70|     |                              |    2,7| (60 vagas criadas pela Lei C

omplementar nº 32/2004) 

|     |                          |  10|     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   26|Atendente Odontológico    |  30|   34|Atendente Odontológico        |    1,7| (VRV alterada pela Lei Comp

lementar nº 79/2010) (08 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                          |  22|     |                              |    1,6| 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   27|Eletricista               |  35|   35|Profissional em Constr. Civil |    1,8| 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   28|Marceneiro                |    |     |                              |       | 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2015/17/173/lei-complementar-n-173-2015-cria-a-carreira-de-atividades-de-defesa-do-consumidor-do-municipio-de-criciuma-no-quadro-de-pessoal-do-procon-criciuma-sc-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2017/22/222/lei-complementar-n-222-2017-altera-o-anexo-i-grupo-b-e-grupo-b-1-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/181/lei-complementar-n-181-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-032-de-6-de-maio-de-2004-e-101-de-20-de-dezembro-de-2013-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2010/7/79/lei-complementar-n-79-2010-altera-o-valor-do-vencimento-base-dos-ocupantes-dos-cargos-que-especifica
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2017/22/222/lei-complementar-n-222-2017-altera-o-anexo-i-grupo-b-e-grupo-b-1-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/181/lei-complementar-n-181-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-032-de-6-de-maio-de-2004-e-101-de-20-de-dezembro-de-2013-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2010/7/77/lei-complementar-n-77-2010-altera-o-valor-do-vencimento-base-dos-ocupantes-do-cargo-de-operador-de-equipamentos-rodoviarios-previsto-na-lei-complementar-n-014-de-20-de-dezembro-de-1999
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2010/7/79/lei-complementar-n-79-2010-altera-o-valor-do-vencimento-base-dos-ocupantes-dos-cargos-que-especifica
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
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Observação: 

Cargos transformados: 

a) em TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OCUPACIONAL, os cargos com os nºs de ordem 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 da coluna dos cargos ex�ntos; 

b) em TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OCUPACIONAL I, os cargos com os nºs de ordem 15, 16, 17, 18,
19, 20 e 21 da coluna dos cargos ex�ntos; 

c) em PROFISSIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, os cargos com os nºs de ordem 27, 28 e 29 da coluna
dos cargos ex�ntos. 

CARGOS DO GRUPO - C 

CORRELAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

|   29|Pedreiro                  |  10|     |                              |    2,0| (Nº de cargos e VRV estabele

cidas pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|   30|Auxiliar de Direção       |    |     |                              |   3,42| (VRV estabelecida pela Lei

 Complementar nº 50/2006) 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Carpinteiro               |  08|     |                              |    2,0| (Cargo criado pela Lei Compl

ementar nº 32/2004) 

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Pintor                    |  05|     |                              |    1,8| (Cargo criado pela Lei Compl

ementar nº 32/2004)  

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Serralheiro               |  02|     |                              |    2,0| (Cargo criado pela Lei Compl

ementar nº 32/2004)  

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Marceneiro                |  03|     |                              |    2,0| (Cargo criado pela Lei Compl

ementar nº 32/2004)  

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Eletricista               |  15|     |                              |    2,0| (Nomenclatura alterada e 10

 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 

|     |Eletricista Instalador    |  05|     |                              |       | (Cargo criado pela Lei Compl

ementar nº 32/2004)    

|-----|--------------------------|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Técnico em Radiologia     |  10|     |                              |    4,0| (Cargo criado pela Lei Compl

ementar nº 101/2013) 

|_____|__________________________|____|_____|______________________________|_______|

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/1994/0/7/lei-complementar-n-7-1994-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-e-funcoes-de-chefia-institui-o-plano-de-carreiras-cargos-e-vencimentos-do-pessoal-do-poder-executivo-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2006/5/50/lei-complementar-n-50-2006-altera-o-valor-do-vencimento-base-do-ocupante-do-cargo-de-auxiliar-de-direcao-declarado-excedente-pela-lei-complementar-n-014-de-20-de-dezembro-de-1999
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/181/lei-complementar-n-181-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-032-de-6-de-maio-de-2004-e-101-de-20-de-dezembro-de-2013-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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 ________________________________________________________________________________________ 

|Nº de|  CARGOS EXTINTOS POR ESTA | CH | Nº |Nº de|  CARGOS INSTITUIDOS POR ESTA |  VRV  | 

|Ordem|      LEI COMPLEMENTAR     |    | de |Ordem|       LEI COMPLEMENTAR       |       | 

|     |                           |    |Vaga|     |                              |       | 

|=====|===========================|====|====|=====|==============================|=======| 

|   01|Agente Comunitário         |    | 150|   36|Aux. de Serviços              |    1,1| 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   02|Datilógrafo                |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   03|Agente de Promoções        |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   04|Inspetor de Receita        |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   05|Agente de Manutenção       |    |    |     |                              |    1,7| (VRV estabelecido pel

a Lei Complementar nº 79/2010) 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   06|Auxiliar de Escrita        |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   07|Aux. Administrativo        |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   08|Auxiliar de Topógrafo      |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   09|Auxiliar de Serviços Gerais|    |    |     |                              |    1,7| (VRV estabelecido pel

a Lei Complementar nº 79/2010) 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   10|Aux. de Fiscal de Obras    |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   11|Auxiliar de Pavimentação   |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   12|Recepcionista              |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   13|Assist.   Depto   de   Adm.|    |    |     |                              |       | 

|     |Pessoal                    |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   14|Assist.     Depto     Apoio|    |    |     |                              |       | 

|     |Administ.                  |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   15|Assist. de Meio Ambiente   |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   16|Assistente Téc. III        |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   17|Assistente Téc. IV         |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   18|Assistente de Controle     |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   19|Atendente de Odontologia   |    | 150|   37|Agente de Serviços            |    1,7| (VRV alterado pela Le

i Complementar nº 79/2010) 

|     |                           |    |    |     |                              |    1,3| 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   20|Assist. Administrativo II  |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   21|Agente Administrativo      |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   22|Agente Ativ. Complementares|    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   23|Agente Operacional         |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   24|Agente Cadastral           |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   25|Agente Cultural            |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   26|Aux. Depto Adm. Pessoal    |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   27|Digitador                  |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   28|Agente de Manutenção       |    | 200|     |                              |       | (50 cargos criados pe

la Lei Complementar nº 358/2020) 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   29|Assistente Técnico II      |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   30|Citotécnico                |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   31|Cinegrafista               |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   32|Bibliotecário              |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   33|Bibliotecnista             |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   34|Agente Ativ. Especiais     |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   35|Encarregado de Obras       |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   36|Assist. Depto de Pessoal   |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 
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Observação: 

Cargos transformados: 

a) em AUXILIAR DE SERVIÇOS, os cargos com os nºs de ordem 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da coluna dos cargos ex�ntos; 

b) em AGENTE DE SERVIÇOS, os cargos com os nºs de ordem 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 da coluna dos cargos ex�ntos; 

c) em AGENTE DE MANUTENÇÃO, VIGILÂNCIA E LIMPEZA, os cargos com os nºs de ordem 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45 e 46 da coluna dos cargos ex�ntos. 

CARGOS DO GRUPO-D 

CORRELAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO MAGISTÉRIO 

|   37|Assist. Depto Apoio Adm.   |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   38|Operário Braçal            |    | 150|   38|Agente      de     Manutenção,|    1,7| (10 vagas criadas pel

a Lei Complementar nº 186/2016) (VRV estabelecido pela Lei Complementar nº 79/2010) 

|     |                           |    | 140|     |Vigilância e Limpeza          |    1,0| 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   39|Coveiro                    |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   40|Cozinheiro                 |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   41|Servente                   | 8 h|    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   42|Lubrificador               |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   43|Servente                   | 6 h|    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   44|Agente de Vigilância       |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   45|Agente de Limpeza Pública  |    |    |     |                              |       | 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|   46|Servente de Escolar        | 300|    |     |                              |    1,7| (VRV alterado pela Le

i Complementar nº 79/2010) (Nº de cargos dados pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                           |    |    |     |                              |    1,3| (VRV estabelecida pela 

Lei Complementar nº 32/2004) 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Artesão                    |  10|    |     |                              |    2,5| (Cargo criado pela Lei 

Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Higienizador               |  70|    |     |                              |    1,7| (Cargo criado pela Lei 

Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |Motorista de TFD           |  15|    |     |                              |    3,0| 

|     |(Tratamento    Fora     do |    |    |     |                              |       | 

|     |Domicílio)                 |    |    |     |                              |       | (Cargo criado pela Lei 

Complementar nº 101/2013) 

|-----|---------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------| 

|     |                           | 40h|  15|     |Auxiliar em Farmácia          |   2,67| (Cargo criado pela Lei 

Complementar nº 478/2022) 

|_____|___________________________|____|____|_____|______________________________|_______| 
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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Observação: 

Cargo transformado em ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, os cargos com os nºs de ordem 01,
02, 03 e 04, da coluna dos cargos ex�ntos. 

CARGOS DO GRUPO- E 

CORRELAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 

 

 

  

 

 _______________________________________________________________________________________________ 

|Nº de| CARGOS EXTINTOS POR ESTA | CH | Nº |Nº de|  CARGOS INSTITUÍDOS POR ESTA |  CH   |  VRV  | 

|Ordem|     LEI COMPLEMENTAR     |    | de |Ordem|       LEI COMPLEMENTAR       |       |       | 

|     |                          |    |Vaga|     |                              |       |       | 

|=====|==========================|====|====|=====|==============================|=======|=======| 

|   01|Espec.  em  Assuntos Educ.|    |  30|   39|Espec.       em       Assuntos|       |   1,88| (09 vagas cria

das pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |III                       |    |  21|     |Educacionais                  |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   02|Espec.  em  Assuntos Educ.|    |    |     |                              |       |       | 

|     |IV                        |    |    |     |                              |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   03|Espec. em Assuntos Educ. V|    |    |     |                              |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   04|Espec.  em  Assuntos Educ.|    |    |     |                              |       |       | 

|     |VI                        |    |    |     |                              |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   05|Professor I               |20 h| 330|   40|Professor I                   |   20 h|   1,42| (Nº de vagas a

lterado pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                          |    | 450|     |                              |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   06|Professor II              |    |  20|   39|Professor II                  |   20 h|   1,56| 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   07|Professor III             |    | 600|   40|Professor III                 |   20 h|   1,71| (200 vagas cri

adas pela Lei Complementar nº 32/2004)

|     |                          |    | 400|     |                              |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   08|Professor IV              |    | 500|   41|Professor IV                  |   20 h|   1,88| (450 vagas cri

adas pela Lei Complementar nº 32/2004)

|     |                          |    |  50|     |                              |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   09|Professor V               |    |  20|   42|Professor V                   |   20 h|   2,06| (15 vagas cria

das pela Lei Complementar nº 32/2004) 

|     |                          |    |  05|     |                              |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   10|Professor VI              |    |    |     |                              |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|   11|Auxiliar de Direção       |    |    |     |                              |       |       | 

|-----|--------------------------|----|----|-----|------------------------------|-------|-------| 

|     |                          |    |  90|     |Assistente de Educação        |    40h|    5,0| (Cargo criado p

ela Lei Complementar nº 478/2022) 

|_____|__________________________|____|____|_____|______________________________|_______|_______|
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ANEXO I 

 
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

CARGO: Advogado 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Procuradoria 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 
                       08 (05 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Procuradoria Geral do Município. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de natureza jurídica de grande complexidade envolvendo serviços específicos
de consultoria jurídica, ações, embargos e outras a�vidades inerentes ao cargo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 20 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Ciências Jurídicas e registro na OAB. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de advogado. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

 

  

 

 ___________________________________________________________________________________ 

|                 CARGO                 | ANEXO | GRUPO |    CH   |    DE   | Nº DE | 

|                                       |       |       | SEMANAL | Nº VAGAS|  VRV  | 

|=======================================|=======|=======|=========|=========|=======| 

|Cirurgião-Dentista - ESF               |   I   |   E   |       40|       50|   11,0| 

|---------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------| 

|Enfermeiro - ESF                       |   I   |   E   |       40|       65|    8,0| (Nº de vagas alterado pela

 Lei Complementar nº 478/2022) 

|                                       |       |       |         |       50|       | 

|---------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------| 

|Médico - ESF                           |   I   |   E   |       40|       60|   20,2| (Nº de vagas alterado pela

 Lei Complementar nº 478/2022) 

|                                       |       |       |         |       50|       | 

|---------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------| 

|Técnico em Enfermagem - ESF            |   I   |   E   |       40|      100|    4,0| (Vide Lei nº 7460/2019) 

|---------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------| 

|Auxiliar em Saúde Bucal - ESF          |   I   |   E   |       40|       50|   2,67| (Nº de VRV alterado pela Le

i Complementar nº 313/2019) 

|                                       |       |       |         |         |    2,0| 

|_______________________________________|_______|_______|_________|_________|_______| (Redação acrescida pela Lei 

Complementar nº 101/2013) 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-ordinaria/2019/746/7460/lei-ordinaria-n-7460-2019-determina-o-indice-de-reajuste-e-revisao-para-os-servidores-publicos-municipais-de-criciuma-da-administracao-direta-e-indireta-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2019/31/313/lei-complementar-n-313-2019-altera-o-salario-base-do-cargo-de-auxiliar-em-saude-bucal-esf
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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CARGO: Arquiteto 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Serviços de Projetos e Arquitetura 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 04 
                       07 (03 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Meio Ambiente 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de execução qualificada abrangendo serviços rela�vos a supervisão, de trabalhos referentes a
planejamento, coordenação, estudo, projeto, direção e fiscalização de: construções de obras que tenham
caráter essencialmente ar�s�co ou monumental, serviços de urbanismo, obras de arquitetura paisagís�ca
e obras de decoração arquitetônica.. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 20 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de Serviços à noite, aos sábados, Domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Arquitetura, com registro no órgão competente. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de arquiteto. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "01 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Analista de Sistema 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Programação e desenvolvimento de sistemas 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo o desenvolvimento de programas,
conforme especializações e necessidades previamente iden�ficadas através de linguagem adequada ao
computador u�lizado. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de Serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior com habilitação em Ciência da Computação e registro no

órgão competente. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
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2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de tecnólogo em
computação. 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Programador em Computação 
NÍVEL: V 
SERVIÇO: Desenvolvimento e Implantação de Programas para Computador 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças 

ATRIBUIÇÕES: 
Desenvolver e manter programas de grande complexidade ou que exijam conhecimentos especializados
no Processamento de Dados em computador. Par�cipar da elaboração de an�projeto de sistema
auxiliando no levantamento de necessidades de programas, viabilidade de execução, implantação e
manutenção de sistemas; executando testes, simulações detectando falhas efetuando e sugerindo
correções e outras a�vidades inerentes ao cargo e/ou função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, Domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo ou curso superior incompleto em área específica. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Programador em Informá�ca. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVELV-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Assistente Social 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Assistência Social 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
                       25 (15 cargos criados pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Secretaria da Ação Social e da Família 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de natureza especializada de grande complexidade, envolvendo 
planejamento, coordenação, orientação e supervisão de trabalhos relacionados com o diagnós�co,
desenvolvimento e tratamento de aspectos sociais. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: 40 horas semanais 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
 b) Requisitos: 
 1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Serviço Social, com registro no órgão competente. 
 2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Assistente Social. 
 3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
 a) Acesso: NÍVEL VI-A 
 b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Assistente Social 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Assistência Social 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 50 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde, Secretaria da Assistência Social, ou em outra Secretaria determinada pela
autoridade competente. 
ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de natureza especializada de grande complexidade, para
elaborar, programar, executar e avaliar polí�cas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou
indireta, empresas, en�dades e organizações populares; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com par�cipação da sociedade
civil; encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; orientar
indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sen�do de iden�ficar recursos e de fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, organizar e administrar bene�cios e
Serviços Sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade
social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração
pública direta e indireta, empresas privadas e outras en�dades; prestar assessoria e apoio aos
movimentos sociais em matéria relacionada às polí�cas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis,
polí�cos e sociais da cole�vidade; realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de
bene�cios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas
e outras en�dades; coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos,
programas e projetos na área de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; treinar, avaliar e supervisionar diretamente
estagiários de Serviço Social; coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre
assuntos de Serviço Social; dirigir serviços técnicos de Serviço Social em en�dades públicas ou privadas;
atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r
laudos e pareceres quando solicitado pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 30 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
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c) Número de VRV: 6,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Serviço Social, com registro no órgão competente; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Assistente Social; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação dada pela Lei Complementar

nº 101/2013) 

CARGO: Contador Geral Contador (Redação dada pela Lei Complementar nº 463/2022) 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Contabilidade em Geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 02 (01 vaga criada pela Lei Complementar nº 463/2022) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de caráter contábil, burocrá�co, que consiste na efetuação, de registros, preenchendo livros, 
consultando dados em tabelas, gráficos e demais demonstra�vo, afim de atender as necessidades do
setor, assinatura de Balanço e Analise de Balanços, outras a�vidades inerentes a função. 

ATRIBUIÇÕES: 

Avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades,
inclusive de natureza fiscal; reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisi�vo da
moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico do ente; apuração de haveres e avaliação de direitos e
obrigações, do acervo patrimonial, concepção dos planos de determinação das taxas de depreciação e
exaustão dos bens materiais e dos de amor�zação dos valores imateriais, inclusive de valores diferidos;
classificação dos fatos para registros contábeis, e respec�va validação dos registros e demonstrações;
abertura e encerramento de escritas contábeis; execução dos serviços de escrituração; controle de
formalização, guarda manutenção ou destruição de livros e outros meios de registro contábil; elaboração
de balancetes e de demonstrações do movimento por contas ou grupo de contas, de forma analí�ca ou
sinté�ca; controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e patrimonial do ente; análise de
balanços; análise do comportamento das receitas e despesas; programação orçamentária e financeira do
ente; conciliações de contas; organização dos processos de prestação de contas a serem julgadas pelos
Tribunais de Contas e pelo poder Legisla�vo; auditoria interna e operacional; demais a�vidades inerentes
às Ciências Contábeis e suas aplicações. (Redação dada pela Lei Complementar nº 463/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/46/463/lei-complementar-n-463-2022-altera-a-nomenclatura-numero-de-vagas-e-vencimento-base-de-cargo-do-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/46/463/lei-complementar-n-463-2022-altera-a-nomenclatura-numero-de-vagas-e-vencimento-base-de-cargo-do-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/46/463/lei-complementar-n-463-2022-altera-a-nomenclatura-numero-de-vagas-e-vencimento-base-de-cargo-do-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma
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b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior, com registro no órgão competente. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Executor Contábil. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Subcontador 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Contabilidade em Geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 
                       06 (04 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de execução qualificada, abrangendo serviços rela�vos a contabilidade financeira e
patrimonial, compreendendo a elaboração de balancete e balanços, registros e demonstração contábeis,
e outras a�vidades correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Ciências Contábeis, com registro no órgão competente. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de contador. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Den�sta 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Odontológicos em Geral 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 42 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de natureza especializada, envolvendo a�vidades odontológicas educa�vas, 
preven�vas e cura�vas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: 20 horas semanais 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/181/lei-complementar-n-181-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-032-de-6-de-maio-de-2004-e-101-de-20-de-dezembro-de-2013-e-da-outras-providencias
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 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 
domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
 b) Requisitos: 
 1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Odontologia, com registro no órgão competente. 
 2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de den�sta. 
 3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
 a) Acesso: NÍVEL VI-A 
 b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Cirurgião-Den�sta 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Odontológico em geral 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 40 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 
ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de natureza especializada, que consiste em examinar,
diagnos�car e tratar afecções de boca, dentes e região maxilofacial, u�lizando processos clínicos ou
cirúrgicos; prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parenteral, para tratar ou
prevenir afecções nos dentes e da boca; manter registro dos pacientes examinados e tratados; par�cipar
e executar levantamentos epidemiológicos na área de saúde bucal; fazer perícia odonto-administra�vas,
examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados de capacitação �sica para admissão
de pessoal na Prefeitura; par�cipar do planejamento, execução e avaliação de programas educa�vos de
prevenção dos problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológico voltados para os
estudantes da rede municipal de ensino e para a população de baixa renda; par�cipar da elaboração de
planos de fiscalização sanitária; responsabilizar-se pelos atos técnicos executados nos pacientes,
decorrentes do exercício profissional; realizar o preparo psicológico de crianças antes das a�vidades
clínico-cirúrgicas; orientar pacientes quanto a alimentação e higiene bucal; orientar, supervisionar e
responder solidariamente, pelas a�vidades delegadas à pessoal auxiliar sob sua responsabilidade;
cumprir determinações técnicas e de ro�nas profissionais definidas pela administração; executar outras
tarefas, sob determinação da chefia imediata; par�cipar de estudos, pesquisas e outras a�vidades de
saúde; par�cipar de capacitação de recursos humanos; par�cipar e realizar reuniões e prá�cas educa�vas
junto à comunidade; par�cipar de reuniões de trabalho; integrar equipe mul�profissional de programas
exercendo as atribuições dos mesmos, para assegurar o efe�vo atendimento às necessidades da
população, orientação para a saúde bucal, tomadas radiográficas e revelação; atendimento clínico,
controle de lesão e reabilitação do paciente, exames clínicos e diagnós�cos; atuar como assistente técnico
em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município e emi�r laudos e pareceres quando
solicitado pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 20 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos
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e feriados. 
c) Número de VRV: 5,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, de acordo com escalas de serviço.

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Odontologia, com registro no órgão competente; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de den�sta; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação dada pela Lei Complementar

nº 101/2013) 

CARGO: Engenheiro 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Serviços de Engenharia 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Meio Ambiente. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de grande complexidade, que temo princípio labora�vo a execução de
levantamentos topográficos de áreas rurais e urbanas, efetuando alinhamentos medições e leituras
angulares dos terrenos, com os correspondentes relatórios, revisão e aprovação de projetos de
construção e urbanismo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 20 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Engenharia de Agrimensura, com registro no órgão

competente. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro Agrimensor. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Farmacêu�co e Bioquímico 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Planejamento, e execução de serviços em Farmácia e Bioquímica e outras a�vidades correlatas. 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 12 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de natureza técnico-profissional de grande grau complexidade envolvendo a 
realização, orientação, fiscalização, interpretação e preparação de estudos, pesquisas e trabalho na área 
de Farmácia e Bioquímica, e outras atribuições inerentes a profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: 20 horas semanais 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
 b) Requisitos: 
 1 - Portador do Diploma de Nível Superior em Farmácia e Bioquímica com registro no órgão 

competente. 
 2 - Qualificação e habilitação para o exercício da função de Farmacêu�co e Bioquímico. 
 3 - Outro: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
 a) Acesso: VI - A 
 b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Farmacêu�co e Bioquímico 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Planejamento e execução de serviços em Bioquímica e outras a�vidades correlatas. 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 12 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de natureza técnico-profissional de grande complexidade
envolvendo a programação, realização, orientação, supervisão, fiscalização, interpretação e preparação de
estudos, pesquisas, análises clínicas (exames) e trabalhos na área de Farmácia e Bioquímica, a análise de
toxinas, de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como o exercício de a�vidades referentes ao
controle, produção e análise de alimentos e outras atribuições inerentes à profissão; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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a) Geral: 20 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 3,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador do Diploma de Nível Superior em Farmácia e Bioquímica com registro no órgão

competente. 
2 - Qualificação e habilitação para o exercício da função de farmacêu�co bioquímico. 
3 - Outro: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: VI - A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação dada pela Lei Complementar

nº 101/2013) 

CARGO: Farmacêu�co 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Planejamento e execução de serviços em Farmácia e outras a�vidades correlatas. 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
                       20 (10 vagas criadas pela Lei Complementar nº 281/2018) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de natureza técnico-profissional de grande complexidade que 
consistem em: organizar, coordenar, planejar e controlar todas as a�vidades desenvolvidas no serviço de 
farmácia; realizar definições das dificuldades e necessidades locais na área de assistência farmacêu�ca e
vigilância em saúde correlata, par�cipando do planejamento ins�tucional com estabelecimento de
prioridades no âmbito da assistência farmacêu�ca local, de acordo com os recursos financeiros
des�nados; par�cipar da formulação e da reformulação da Polí�ca Municipal de Medicamentos, em 
concordância com Polí�ca Nacional de Medicamentos; gerenciar a assistência farmacêu�ca quanto à
seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos; 
organizar as a�vidades de padronização de medicamentos e materiais de acordo com o perfil 
epidemiológico e econômico da região, incluindo se possível, as formas alterna�vas de terapia; organizar,
supervisionar e orientar nas Farmácias das Unidades de Saúde municipais sobre as condições de 
armazenamento e estocagem, prazo de validade, embalagem, modificação no aspecto �sico, etc., 
distribuição e dispensação dos medicamentos; realizar dispensação dos medicamentos, verificando a
prescrição quanto à indicação, posologia, contra-indicação, interação medicamentosa e duração do
tratamento, orientando o(a) paciente quanto ao uso de medicamentos, posologia, conservação, efeitos 
colaterais e interações medicamentosas possíveis; realizar a�vidade de controle de estoque, mantendo
registro permanente do estoque de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; manter 
especificamente sob sua guarda e prestar contas à vigilância sanitária, de acordo com a lei, quanto à
entrada e saída de medicamentos sujeitos a controle especial; observar e zelar pelo cumprimento
das normas de conduta e protocolos oficiais emi�dos pela Secretaria de Saúde; auxiliar na elaboração de 
planos, programas e polí�cas, em parceria com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia
disponível, visando efe�var a formulação de uma polí�ca de Assistência Farmacêu�ca Municipal e a

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2018/28/281/lei-complementar-n-281-2018-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
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implantação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde da 
população; realizar procedimentos de farmacovigilância, na modalidade de vigilância em saúde,
acompanhando o paciente durante o tratamento; acompanhar o tratamento de doenças transmissíveis
como DSTs, tuberculose, hanseníase e outras que o Município desenvolva através de ações específicas; 
par�cipar de grupos de estudo, de programas e de prá�cas educa�vas, como grupos de hipertensão e
diabetes, planejamento familiar, prevenção e informações toxicológicas, planejamento nutricional,
saneamento básico, imunizações, saúde da mulher e saúde do idoso, entre outros; Assessorar a equipe
local de saúde nas questões referentes ao uso de medicamentos, an�ssép�cos, esterilizantes, saneantes, 
detergentes e similares; desenvolver ou par�cipar de estudos locais sobre a u�lização de medicamentos 
(perfil de consumo, auto-medicação, etc); par�cipar de treinamentos da equipe de saúde, da Comissão de 
Farmácia e Terapêu�ca, de estudos e proposições de formas de terapia como homeopa�a, fitoterapia,
entre outros, da elaboração de documentos com informação sobre todos os medicamentos circulantes no 
mercado, sempre que solicitado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos 
de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de natureza especializada, que consiste em realizar atenção à
saúde (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, acompanhamento, reabilitação,
manutenção da saúde, urgência/emergência e ações de vigilância em saúde) aos indivíduos e famílias do
município, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações, etc), individual e cole�va, a indivíduos e a grupos específicos, em todas as fases do
desenvolvimento humano (infância, adolescência, idade adulta e terceira idade); Realizar consultas
farmacêu�cas e encaminhar os usuários a outros serviços, quando necessário e respeitando os fluxos e
protocolos vigentes; Planejar, gerenciar, avaliar e supervisionar as ações desenvolvidas pelos Auxiliares
em Farmácia em conjunto com os outros membros da equipe no âmbito das farmácias; planejar,
gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pela equipe de saúde, avaliando a qualidade do serviço
prestado; Realizar a�vidades programadas e de atenção à demanda espontânea; Contribuir, par�cipar, e
realizar a�vidades de educação permanente; Par�cipar dos processos de valorização, formação e
capacitação dos profissionais de saúde que atuam na assistência farmacêu�ca; Par�cipar na formulação
de polí�cas públicas e planejamento das ações, em consonância com a polí�ca de saúde de sua esfera de
atuação e com o controle social; Par�cipar da elaboração do plano de saúde e demais instrumentos de
gestão em sua esfera de atuação; U�lizar ferramentas de controle, monitoramento e avaliação que
possibilitem o acompanhamento do plano de saúde e subsidiem a tomada de decisão em sua esfera de
atuação; Par�cipar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia visando a eficácia, segurança e o
uso racional de medicamentos, contribuindo para alcance das metas terapêu�cas; Analisar as prescrições
de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos; Realizar intervenções farmacêu�cas e emi�r
parecer farmacêu�co a outros profissionais; Par�cipar da Comissão de Farmácia e Terapêu�ca; Par�cipar
e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de saúde;
Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar
os resultados da farmacoterapia; Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais, como instrumento
para individualização da farmacoterapia; Monitorar níveis terapêu�cos de medicamentos, por meio de
dados de farmacociné�ca clínica; prevenir, iden�ficar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos
medicamentos e a outros problemas relacionados à farmacoterapia; iden�ficar, avaliar e intervir nas
interações medicamentosas indesejadas e clinicamente significantes; Elaborar o plano de cuidado
farmacêu�co do paciente; pactuar com o paciente e, se necessário, com outros profissionais da saúde, as
ações de seu plano de cuidado; avaliar, periodicamente, os resultados das intervenções farmacêu�cas
realizadas, construindo indicadores de qualidade dos serviços clínicos prestados; orientar e auxiliar
pacientes, cuidadores e equipe de saúde quanto à administração de formas farmacêu�cas. Realizar o
registro de todas as ações realizadas no prontuário do paciente; Dar suporte ao paciente, aos cuidadores,
à família e à comunidade com vistas ao processo de autocuidado, incluindo o manejo de problemas de
saúde autolimitados; Prescrever, conforme legislação específica, no âmbito de sua competência
profissional; avaliar e acompanhar a adesão dos pacientes ao tratamento, e realizar ações para a sua
promoção; Realizar ações de rastreamento em saúde, baseadas em evidências técnico-cien�ficas e em
consonância com as polí�cas de saúde vigentes; Fornecer informação sobre medicamentos à equipe de
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saúde; Par�cipar do processo de seleção de medicamentos; Elaborar a programação da aquisição de
medicamentos em sua esfera de gestão; Assessorar na elaboração do edital de aquisição de
medicamentos e outros produtos para a saúde e das demais etapas do processo; Avaliar de forma
permanente as condições existentes para o armazenamento, distribuição e dispensação de
medicamentos, realizando os encaminhamentos necessários para atender à legislação sanitária vigente;
Par�cipar das a�vidades relacionadas ao gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, conforme
legislação sanitária vigente; Promover a inserção da assistência farmacêu�ca nas redes de atenção à
saúde (RAS) e dos serviços farmacêu�cos; Supervisionar, efe�vamente, as a�vidades operacionais e
regulatórias, assegurando o cumprimento das normas sanitárias e legais per�nentes; Fiscalizar os
contratos, monitorar e garan�r o abastecimento adequado de insumos e medicamentos; Consolidar e
avaliar os indicadores da assistência farmacêu�ca; Par�cipar do planejamento, realização e avaliação dos
programas de saúde; Contribuir, par�cipar, e realizar a�vidades de educação permanente da equipe de
farmácia e outros membros da equipe; par�cipar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento do Serviço de Saúde; registrar corretamente, nos sistemas de informação de
âmbito federal, estadual ou municipal, os dados relacionados a execução dos serviços inerentes ao cargo
e/ou função; Elaborar normas técnicas e administra�vas no município; gerir setor, unidade, serviço,
programa ou semelhante, quando designado pelo gestor da pasta; Realizar trabalho de regulação de
pacientes em fila de espera e auditoria, quando habilitado; Par�cipar do planejamento, realização e
avaliação dos programas de saúde, elaborando normas técnicas e administra�vas no município e
desenvolver a�vidades gerenciais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, quando solicitado; atuar
como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r
laudos e pareceres quando solicitados. (Redação dada pela Lei Complementar nº 478/2022)  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 20 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 3,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador do Diploma de Nível Superior em Farmácia, com registro no órgão competente; 
2 - Qualificação e habilitação para o exercício da função de farmacêu�co; 
3 - Outro: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: VI - A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Fiscal Geral de Nível Superior 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Fiscalização em Geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 16 
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças e outras onde a função exigir. 

ATRIBUIÇÕES: 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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A�vidades de nível Superior, de natureza operacional, envolvendo serviços fiscalização em a�vidades
complexas, revisão, auditoria, levantamento de débitos tributários e outras a�vidades correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior, com registro no órgão competente. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função . 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Fiscal de Rendas e Tributos Nível Superior 
CARGO: CARGO: Fiscal de Rendas e Tributos Nível Superior (Redação dada pela Lei Complementar nº
406/2021) 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Fiscalização de Trib. Municipais 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível Superior com a�vidades de levantamentos de débitos Tributários. assinaturas de
Autos de Infração, Emissão de bloquetos para cobranças, vistorias e outras a�vidades específicas da
função 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos Sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior, com registro no órgão competente. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de fiscal de Rendas, Tributos de Nível

Superior. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Fisioterapeuta 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2021/40/406/lei-complementar-n-406-2021-altera-a-nomenclatura-de-cargos-do-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma
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NÍVEL: VI
SERVIÇO: de Fisioterapia 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 
                      10 (07 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 

O Planejamento, a programação, a ordenação, a coordenação, a execução e supervisão de métodos e 
técnicas Fisioterápicas, que visem saúde dos níveis de prevenção primária, secundária e terciária.
Avaliação, reavaliação e a determinação das condições de alta do cliente subme�do a fisioterapia. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 a) Geral: 20 horas semanais 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 

 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
 b) Requisitos: 
 1. Portador de Diploma de Nível Superior, com registro no órgão competente. 
 2. Qualificação com habilitação para exercer a função de Fisioterapeuta. 
 3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

 a) Acesso: NÍVEL VI-A 
 b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Fisioterapeuta 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: de Fisioterapia 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior de planejamento, programação, ordenação, coordenação, 
execução e supervisão de métodos e técnicas fisioterapêu�cas, que visem saúde dos níveis de prevenção 
primária, secundária e terciária; avaliação, reavaliação e determinação das condições de alta do paciente;
supervisionar e avaliar a�vidades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das 
tarefas para possibilitar a execução correta de exercícios �sicos e a manipulação de aparelhos mais 
simples; controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos realizados
para elaboração de bole�ns esta�s�cos, planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de
fisioterapia, bem como assessorar autoridades em assuntos de fisioterapia, preparando informes,
documentos e pareceres. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade, realizar 
atendimento domiciliar quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde 
quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, 
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disponibilidade de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os 
locais de trabalho por conta própria; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados e 
preencher o formulário de contra-referência, preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os
campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; promover e par�cipar de ações educa�vas 
de programas voltados para a saúde pública; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de 
programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do
trabalho, em equipe mul�profissional, apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio 
com universidade, par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; fornecer dados e 
relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado, realizar 
orientações individuais e cole�vas aos usuários e familiares; zelar pela guarda de materiais e
equipamentos de trabalho; executar outras tarefas afins; atuar como assistente técnico em processos 
judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: supervisão de métodos e técnicas fisioterapêu�cas, que visem saúde dos níveis de
prevenção primária, secundária e terciária; avaliação, reavaliação e determinação das condições de alta
do paciente; supervisionar e avaliar a�vidades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na
execução das tarefas para possibilitar a execução correta de exercícios �sicos e a manipulação de
aparelhos mais simples; controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e
tratamentos realizados para elaboração de bole�ns esta�s�cos, planejar, organizar e administrar serviços
gerais e específicos de fisioterapia, bem como assessorar autoridades em assuntos de fisioterapia,
preparando informes, documentos e pareceres. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
dificuldade, realizar atendimento domiciliar quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria
Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário
conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço,
deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; prestar o devido atendimento aos pacientes
encaminhados e preencher o formulário de contrarreferência, preencher os bole�ns de morbidade diária,
em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; promover e par�cipar de
ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; par�cipar do planejamento e execução de
a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e
avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional, apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado
convênio com universidade, par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe;
fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado,
realizar orientações individuais e cole�vas aos usuários e familiares; zelar pela guarda de materiais e
equipamentos de trabalho; executar outras tarefas afins; atuar como assistente técnico em processos
judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias; registrar corretamente, nos sistemas de informação de âmbito federal, estadual ou municipal,
os dados relacionados a execução dos serviços inerentes ao cargo e/ou função; par�cipar do
planejamento, realização e avaliação dos programas de saúde, elaborando normas técnicas e
administra�vas no município e desenvolver a�vidades gerenciais no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde, quando solicitado; gerir setor, unidade, serviço, programa ou semelhante, quando designado pelo
gestor da pasta; realizar trabalho de regulação de pacientes em fila de espera e auditoria, quando
habilitado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do
Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados. (Redação dada pela Lei Complementar nº
478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 20 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 3,0 
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RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1. Portador de Diploma de Nível Superior em Fisioterapia, com registro no órgão competente; 
2. Qualificação com habilitação para exercer a função de fisioterapeuta; 
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação dada pela Lei Complementar

nº 101/2013) 

CARGO: Fonoaudiólogo 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Implantar programas de prevenção e tratamento 
de distúrbio da comunicação e gráfica. 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 06 
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de natureza técnico-profissional, envolvendo serviços referentes a pesquisa, 
prevenção, orientação e tratamento de distúrbios de voz, fala e linguagem, abrangendo inclusive os 
processos de leitura, escrita, e matemá�ca, bem como a ministração de palestras e cursos de orientação e 
aperfeiçoamento para pais e professores, incluindo outras atribuições inerentes a profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: 20 horas semanais 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
 b) Requisitos: 
 1 - Portador de Diploma de Nível Superior, com registro no órgão competente. 
 2 - Especialização e qualificação com habilitação para o exercício na função de Fonoaudiólogo. 
 3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
 a) Acesso: VI - A 
 b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Fonoaudiólogo 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Implantar programas de prevenção e tratamento de distúrbio da comunicação e gráfica. 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
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LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde, com exercício em outra Secretaria, de acordo com a necessidade da
Administração Pública 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de natureza técnico-profissional, onde o fonoaudiólogo irá 
atuar na prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área da comunicação oral e escrita, voz e 
audição, bem, como no aperfeiçoamento dos padrões da fala, deglu�ção e sucção e voz; prestando
atendimento aos indivíduos com distúrbios de comunicação e disfagias, prevenindo, avaliando, 
diagnos�cando e reabilitando alterações na audição, voz, linguagem oral e escrita e motricidade oral;
avaliar as deficiências do paciente, realizando exames e avaliações foné�cas, de linguagem, audiometria, 
gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de tratamento; orientar o paciente com 
problemas de linguagem escrita, oral ou comunicação alterna�va, disfagias, audição, bem como na
adaptação de aparelhos audi�vos, visando a sua reabilitação; atuar em equipes mul�funcionais, no 
desenvolvimento de projetos terapêu�cos e ações preven�vas em unidades de saúde; realizar ações 
individuais e cole�vas na assistência, vigilância e educação em saúde, facilitando o acesso e a par�cipação 
do paciente e seus familiares no processo do tratamento, incen�vando o autocuidado e as prá�cas de 
educação em saúde; atender e orientar os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação
detectados nas crianças, emi�ndo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado
para possibilitar a reeducação e a reabilitação dos mesmos; orientar a equipe pedagógica, preparando
informes e documentos de assuntos de fonoaudiologia a fim de possibilitar subsídios à mesma;
desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, 
sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, orientar sobre os riscos de deteriorização audi�va em 
ambientes de trabalho; controlar e testar periodicamente a capacidade audi�va dos servidores do 
município, principalmente dos que trabalham em locais onde se verifica ruído de alta intensidade; 
par�cipar e orientar as a�vidades a serem desenvolvidas na ins�tuição por estagiários e voluntários;
executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação; 
manter atualizado os registros de casos estudados; responsabilizar-se pela conservação dos 
equipamentos e materiais necessários à execução das a�vidades próprias do cargo; executar tarefas afins
de acordo com o regulamento da profissão. Atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de natureza técnico-profissional, rela�vas a prevenção,
avaliação e terapia fonoaudiológica na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem, como no
aperfeiçoamento dos padrões da fala, deglu�ção e sucção e voz; prestando atendimento aos indivíduos
com distúrbios de comunicação e disfagias, prevenindo, avaliando, diagnos�cando e
reabilitando alterações na audição, voz, linguagem oral e escrita e motricidade oral; avaliar as deficiências
do paciente, realizando exames e avaliações foné�cas, de linguagem, audiometria, gravação e outras
técnicas próprias para estabelecer o plano de tratamento; orientar o paciente com problemas de
linguagem escrita, oral ou comunicação alterna�va, disfagias, audição, bem como na adaptação de
aparelhos audi�vos, visando a sua reabilitação; atuar em equipes mul�funcionais, no desenvolvimento de
projetos terapêu�cos e ações preven�vas em unidades de saúde; realizar ações individuais e cole�vas na
assistência, vigilância e educação em saúde, facilitando o acesso e a par�cipação do paciente e seus
familiares no processo do tratamento, incen�vando o autocuidado e as prá�cas de educação em saúde;
atender e orientar os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectados nas crianças,
emi�ndo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado para possibilitar a
reeducação e a reabilitação dos mesmos; orientar a equipe pedagógica, preparando informes e
documentos de assuntos de fonoaudiologia a fim de possibilitar subsídios à mesma; desenvolver ações de
vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e
saúde do trabalhador, orientar sobre os riscos de deterioração audi�va em ambientes de trabalho;
controlar e testar periodicamente a capacidade audi�va dos servidores do município, principalmente dos
que trabalham em locais onde se verifica ruído de alta intensidade; par�cipar e orientar as a�vidades a
serem desenvolvidas na ins�tuição por estagiários e voluntários; executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação; manter atualizado os registros de
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casos estudados; responsabilizar-se pela conservação dos equipamentos e materiais necessários à
execução das a�vidades próprias do cargo; executar tarefas afins de acordo com o regulamento da
profissão; gerir setor, unidade, serviço, programa ou semelhante, quando designado pelo gestor da pasta;
realizar trabalho de regulação de pacientes em fila de espera e auditoria, quando habilitado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados. (Redação dada pela Lei Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 30 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 6,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Fonoaudiologia, com registro no órgão competente. 
2 - Especialização e qualificação com habilitação para o exercício na função de fonoaudiólogo. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: VI - A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação dada pela Lei Complementar

nº 101/2013) 

CARGO: Médico 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina em Geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 132 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada, envolvendo supervisão,
planejamento, coordenação, programação e execução de a�vidades per�nentes à defesa e proteção da 
saúde individual e cole�va. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: 20 horas semanais 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
 b) Requisitos: 
 1 - Portador de Diploma de Nível Superior, com habilitação em Medicina ou Medicina Veterinária, 

com registro no órgão competente.
 2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de médico ou médico 

veterinário. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
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 3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
 a) Acesso: NÍVEL VI-A 

Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Médico 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina em Geral 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 130 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada,
envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, programação e execução de a�vidades per�nentes à
defesa e proteção da saúde individual e cole�va; prestar atendimento médico a pacientes nos
ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos serviços de pronto atendimento ou em outras unidades de
saúde do Município, nos aspectos cura�vos e preven�vos em pacientes da clínica médica, abrangendo a
iden�ficação, avaliação e terapêu�ca, clínica ou cirúrgica, recomendados; prestar serviços no âmbito de
saúde pública executando a�vidades clínicas epidemiológicas e laboratoriais, formulando programas e
assumindo ações de promoção prevenção e recuperação da saúde da cole�vidade; realizar visitas
médicas a pacientes internados da clínica médica e atendimento domiciliar quando solicitado, anotando
no prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspec�va de evolução do quadro
clínico dos pacientes; elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade
clínica, examinando, interpretando exames complementares realizados; emi�r laudo de exames
complementares solicitados a pacientes da clínica médica; comparecer às reuniões técnico-cien�ficas ou
administra�vas, quando convocado, reuniões das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em
situações pontuais sobre Prontuário Médico ou de É�ca Médica ou outras necessárias ao exercício das
suas funções profissionais para o bom funcionamento das a�vidades de Saúde no Município; promover,
par�cipar de programas de educação e divulgação do autocuidado, incen�vando os pacientes a
conscien�zarem-se da importância das ações preven�vas de saúde; efetuar exames preven�vos em
escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; cumprir as normas e ro�nas da Secretaria
Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário
conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço,
deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na
execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos
judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 6,0 

B - EM REGIME DE PLANTÃO: 
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a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1" 
b) Número de VRV: 0,169 VRV por hora trabalhada. (Redação dada pela Lei Complementar nº

226/2017) 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina, com registro no órgão competente; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de médico; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação dada pela Lei Complementar

nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Cardiologista

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 08 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada,
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para demais �pos de patologias, aplicando recursos da medicina
preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para
confirmar ou informar o diagnós�co; bem como, atendimento de consultas a portadores de doenças
cardiovasculares; interpretar eletrocardiogramas, fonocardiogramas do coração, radiografias, radioscopias
e vasos da base e demais exames e atos que digam respeito às especialidades que tenham ín�ma
correlação com a cardiologia; prestar atendimento em urgências cardiológicas e clínicas médica; executar
outras tarefas afins e inerentes à profissão; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de
programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do
trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio
com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e
par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de
morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o
devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-
referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento
prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas
domiciliares, se necessário; efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas
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quando solicitado; cumprir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de
livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os
locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras
a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias; 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina, com Residência ou Título de Especialista em

Cardiologia e registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Cardiologia, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Cardiologista Pediatra 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento em que detém especialidade, aplicando
recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
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área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; atuar como médico em ambulatório de
especialidades em cardio pediatria, atendendo os pacientes até 18 anos de idade, referenciados da rede
básica ou outras especialidades; avaliar o paciente, estabelecendo plano diagnós�co e terapêu�co,
realizando prescrições e encaminhamentos que se fizerem necessárias; fazer diagnós�cos e executar
processos de terapêu�ca em pacientes; preparar registros dos exames rela�vos aos doentes para fins de
diagnose e discussão; fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma
de tratamento adotado; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e
de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe
mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações
educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em
todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução
da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado
no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário
a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

A - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 15,0 

B - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina, com residência ou �tulo de especialista em

cardio-pediatria e registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Cardiologia Infan�l,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
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a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Cirurgião Geral 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos
da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área
específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; consultar, diagnos�car e tratar pacientes
com alterações e enfermidades que podem ser solucionadas através de procedimentos cirúrgicos,
encaminhando quando necessário; realizar intervenções básicas de todas as especialidades cirúrgicas, de
modo a poder, eventualmente, tratar doentes que não necessitem de encaminhamento para centros mais
especializados; tratar de disfunções, infecções, deformidades, degenerações, traumas e tumores;
par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe
de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar
estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos de
estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações educa�vas de programas
voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar
e assinar e preencher o condensado mensal, prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados
por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no
prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta
própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde
es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do
Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

A - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 
c) Número de VRV: 11,0 
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B - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Cirurgia Geral, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Cirurgião Infan�l 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo crianças e adolescentes de até 18 anos de idade e serviços de: consultas e exames médicos,
emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento da área específica
do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca,
realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co;
consultar, diagnos�car e tratar pacientes com alterações e enfermidades que podem ser solucionadas
através de procedimentos cirúrgicos, encaminhando quando necessário; realizar intervenções básicas de
todas as especialidades cirúrgicas, de modo a poder, eventualmente, tratar doentes que não necessitem
de encaminhamento para centros mais especializados; tratar de disfunções, infecções, deformidades,
degenerações, traumas e tumores; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas
específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em
equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com
universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar
de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade
diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal, prestar o devido
atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-
referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento
prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
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diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas
domiciliares, se necessário; efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas
quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de
livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os
locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras
a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 15,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Cirurgia Infan�l,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Dermatologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
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serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos, realizar
procedimentos e outras formas de tratamento da área específica do conhecimento que detém
especialidade, aplicando recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar
resultados de exames da área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos,
comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; prestar atendimento
médico especializado a hansenianos e seus familiares bem como a portadores de doenças de pele em
geral, fazer diagnós�cos e executar processos de terapêu�ca em pacientes; preparar registros dos exames
rela�vos aos doentes para fins de diagnose e discussão; ministrar tratamento específicos à doentes de
pele, fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de tratamento
adotado; supervisionar e executar medidas de profilaxia das doenças de pele em geral; par�cipar do
planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho,
contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas
específicas quando realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o
aprimoramento da equipe, promover e par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a
saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e
preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros
médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar
e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações
individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários,
possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames
preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da
Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento
de horário conforme concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Dermatologia, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
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a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Endocrinologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para demais �pos de patologias, aplicando recursos da medicina preven�va ou
terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnós�co; formar grupos de pacientes para acompanhamento das doenças; par�cipar do planejamento
e execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a
análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando
realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da
equipe; promover e par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública;
preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o
condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e
preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar
exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações
individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários;
possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames
preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da
Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento
de horário conforme concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
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de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 
b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Endocrinologia,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Gastroenterologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especialista 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para demais �pos de patologias, aplicando recursos da medicina preven�va ou
terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnós�co; atender consultas para diagnós�co e tratamento de doenças do aparelho diges�vo: boca,
esôfago, estomago, intes�no, pâncreas, �gado, vesícula e vias biliares; acolher o usuário, iden�ficando o
mesmo, se apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; fazer diagnós�cos e executar
processos de terapêu�ca em pacientes; preparar registros dos exames rela�vos aos doentes para fins de
diagnose e discussão; fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma
de tratamento adotado; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e
de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe
mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações
educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em
todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução
da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado
no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
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as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário
a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Gastroenterologia,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Geriatra 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento da área específica do conhecimento em que detém especialidade, aplicando 
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recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da 
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; atender consultas para diagnós�co e
tratamento de doenças dos idosos; acolher o usuário, iden�ficando o mesmo, se apresentando e
explicando os procedimentos a serem realizados; fazer diagnós�cos e executar processos de terapêu�ca 
em pacientes,fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de
tratamento adotado; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de 
reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe 
mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade; 
par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações 
educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em 
todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento 
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução
da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado
no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento 
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente, 
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário 
a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento em que detém especialidade, aplicando
recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões
normais para confirmar ou informar o diagnós�co; atender consultas para diagnós�co e tratamento de
doenças dos idosos; acolher o usuário, iden�ficando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados; fazer diagnós�cos e executar processos de terapêu�ca em pacientes,
fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado;
par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe
de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar
estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos de
estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações educa�vas de programas
voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar
e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados
por outros médicos e preencher o formulário de contrarreferência; fazer registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no
prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir as
normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário
a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias; gerir setor, unidade, serviço, programa ou semelhante,
quando designado pelo gestor da pasta; realizar trabalho de regulação de pacientes em fila de espera e
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auditoria, quando habilitado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de
interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Geriatria, fornecido por

ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Ginecologista/Obstetra 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 
                      10 (05 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento da área específica do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos 
da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área
específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; tratar de afecções do aparelho reprodutor
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feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde;
examinar a paciente fazendo inspeção, apalpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos;
realizar exames específicos de colposcopia e colpocitologia, u�lizando colposcópio e lâminas, para fazer 
diagnós�co preven�vo de afecções genitais e orientação terapêu�ca; executar biópsia de órgãos ou
tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar exame anatomopatológico e 
estabelecer o diagnós�co e a conduta terapêu�ca; fazer cauterizações do colo uterino, empregando 
termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executar cirurgias ginecológicas, 
seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou
formações patológicas; par�cipar da equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para 
promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que
afetam a área genital; colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial; 
fazer diagnós�cos e executar processos de terapêu�ca em pacientes; preparar registros dos exames 
rela�vos aos doentes para fins de diagnos�co e discussão; fornecer dados e relatórios sobre o número de 
pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado; par�cipar do planejamento e execução de
a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e 
avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado 
convênio com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe;
promover e par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os 
bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; 
prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário
de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, 
tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e 
diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; 
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas 
domiciliares, se necessário; efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas
quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de
livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de 
atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho 
por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área 
onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse 
do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos
da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área
específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões
normais para confirmar ou informar o diagnós�co; tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e
órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; examinar
a paciente fazendo inspeção, apalpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; realizar
exames específicos de colposcopia e colpocitologia, u�lizando colposcópio e lâminas, para fazer
diagnós�co preven�vo de afecções genitais e orientação terapêu�ca; executar biópsia de órgãos ou
tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar exame anatomopatológico e
estabelecer o diagnós�co e a conduta terapêu�ca; fazer cauterizações do colo uterino, empregando
termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executar cirurgias ginecológicas,
seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou
formações patológicas; par�cipar da equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para
promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que
afetam a área genital; colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial;
fazer diagnós�cos e executar processos de terapêu�ca em pacientes; preparar registros dos exames
rela�vos aos doentes para fins de diagnós�co e discussão; fornecer dados e relatórios sobre o número de
pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado; par�cipar do planejamento e execução de
a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e
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avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado
convênio com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe;
promover e par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os
bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal;
prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário
de contrarreferência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada,
tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas
domiciliares, se necessário; efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas
quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de
livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de
atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho
por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área
onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse
do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias; gerir setor, unidade, serviço,
programa ou semelhante, quando designado pelo gestor da pasta; realizar trabalho de regulação de
pacientes em fila de espera e auditoria, quando habilitado; atuar como assistente técnico em processos
judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Ginecologia/Obstetrícia,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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CARGO: Médico Especialista - Infectologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos
da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área
específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; abordagem geral do paciente, buscando
oferecer: acolhimento/aconselhamento específico; inves�gação diagnós�co clínica, laboratorial e por
outros meios; proposta terapêu�ca e proposta profilá�ca e preven�va; tratar e prevenir os portadores de
HIV e as doenças sexualmente transmissíveis; par�cipar de campanhas de vacinação e rela�vas à
Infectologia; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões
da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional;
apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos
de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações educa�vas de programas
voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar
e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados
por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no
prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta
própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde
es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do
Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 
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RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Infectologia, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Nefrologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento em que detém especialidade, aplicando
recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; atender consultas para diagnós�co e
tratamento de doenças do sistema urinário; acolher o usuário, iden�ficando o mesmo, se apresentando e
explicando os procedimentos a serem realizados; fazer diagnós�cos e executar processos de terapêu�ca
em pacientes,fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de
tratamento adotado; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de
reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe
mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações
educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em
todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução
da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado
no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário
a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Nefrologia, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Nefropediatra 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento em que detém especialidade, aplicando
recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; atender consultas para diagnós�co e
tratamento de doenças do sistema urinário em pacientes de até 18 anos de idade; acolher o usuário,
iden�ficando o mesmo, se apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; fazer
diagnós�cos e executar processos de terapêu�ca em pacientes,fornecer dados e relatórios sobre o

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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número de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado; par�cipar do planejamento e
execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a
análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando
realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da
equipe; promover e par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública;
preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o
condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e
preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar
exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações
individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários,
possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames
preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da
Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento
de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo
serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e
auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em
processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando
solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 15,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Nefrologia Pediátrica,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias


13/10/2022 10:58 Lei Complementar 14 1999 de Criciúma SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/1999/1/14/lei-complementar-n-14-1999-institui-o-plano-de-classificacao-de-car… 53/130

CARGO: Médico Especialista - Neurologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para demais �pos de patologias, aplicando recursos da medicina
preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para
confirmar ou informar o diagnós�co; atendimento de consultas para diagnós�co e tratamento de doenças
portadores de molés�as neurológicas e neurocirúrgicas; avaliar pacientes neurocirúrgicos; - solicitar e
interpretar de exames específicos da área, tais como eletroencefalograma, tomografia, ressonância
magné�ca, angiografias, etc.; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas
específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em
equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com
universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar
de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade
diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido
atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-
referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento
prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas
domiciliares, se necessário; efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas
quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de
livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os
locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras
a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias; 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 
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a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Neurologia, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Neuropediatra 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento em que detém especialidade, aplicando
recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; atender consultas para diagnós�co e
tratamento de doenças do sistema neurológico em pacientes de até 18 anos de idade; avaliar pacientes
neurocirúrgicos; acolher o usuário, iden�ficando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados; fazer diagnós�cos e executar processos de terapêu�ca em pacientes,
fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado;
par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe
de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar
estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos de
estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações educa�vas de programas
voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar
e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados
por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no
prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário
a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 15,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Neurologia Pediátrica,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - O�almologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para demais �pos de patologias, aplicando recursos da medicina
preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para
confirmar ou informar o diagnós�co; realizar solicitação de exames diagnós�cos especializados
relacionados a doenças o�almológicas; elaborar programas epidemiológicos, educa�vos e de
atendimento médico preven�vo voltados para a comunidade em geral; prestar atendimento em urgências
o�almológicas e clínicas, efetuar exames sistemá�cos em escolares e pré-escolares, par�cipar do
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planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho;
contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas
específicas quando realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o
aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a
saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e
preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros
médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar
e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações
individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários,
possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames
preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da
Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento
de horário conforme concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria e, executar
outras tarefas afins; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área
onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse
do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em O�almologista,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Oncologista

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias


13/10/2022 10:58 Lei Complementar 14 1999 de Criciúma SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/1999/1/14/lei-complementar-n-14-1999-institui-o-plano-de-classificacao-de-car… 57/130

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento em que detém especialidade, aplicando
recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca; realizar outras formas de tratamento da área específica
do conhecimento em que detém especialidade, aplicando recursos da medicina preven�va ou
terapêu�ca; realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnós�co; atender consultas para diagnós�co e tratamento de doenças oncológicas; avaliar pacientes
no pré operatório; acolher o usuário, iden�ficando o mesmo, se apresentando e explicando os
procedimentos a serem realizados; fazer diagnós�cos e executar processos de terapêu�ca em pacientes,
fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado;
par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe
de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar
estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos de
estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações educa�vas de programas
voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar
e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados
por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no
prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário
a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 
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a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Oncologia, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Ortopedista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para demais �pos de patologias, aplicando recursos da medicina preven�va ou
terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnós�co; fazer diagnós�cos e tratamento das doenças ósseas em geral; efetuar tratamento preven�vo
em patologias traumá�cas e contusões; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de
programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do
trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio
com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e
par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de
morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o
devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-
referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento
prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas
domiciliares, se necessário; efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas
quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de
livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os
locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras
a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 
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a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Ortopedista, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Otorrinolaringologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especialista 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para demais �pos de patologias, aplicando recursos da medicina preven�va ou
terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnós�co; fazer procedimentos diagnós�cos e de tratamento de molés�as e anormalidades de ouvido,
nariz e garganta; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de
reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe
mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações
educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em
todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução
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da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado
no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta
própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde
es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do
Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Otorrinolaringologia,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Pediatra 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 20 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 
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ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento em que detém especialidade, aplicando
recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; prestar assistência médica específica
às crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para
avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e
percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de
anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer
diagnós�co; avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os
padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; estabelecer
o plano médico-terapêu�co-profilá�co, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para
solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose,
tétano, di�eria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infan�s,
indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para
possibilitar a recuperação da saúde; par�cipar do planejamento, execução e avaliação de planos,
programas e projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na
promoção, proteção e recuperação da saúde �sica e mental das crianças; fazer diagnós�cos e executar
processos de terapêu�ca em pacientes; preparar registros dos exames rela�vos aos doentes para fins de
diagnós�co e discussão; fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma
de tratamento adotado; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e
de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe
mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações
educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em
todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução
da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado
no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário
a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

B) EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 
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b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Pediatria, fornecido por

ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Pneumologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos
da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área
específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; atender consultas rela�vas às afecções
respiratórias; controlar, prevenir e tratar de molés�as infecto-contagiosas e resultantes de molés�as
ocupacionais; realizar procedimentos ambulatoriais de diagnós�co e terapêu�ca e realizar de testes e
tratamento relacionados às molés�as respiratórias; atender, acompanhar, prevenir e tratar pacientes em
Tisiologia; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de reuniões
da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional;
apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade; par�cipar de grupos
de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações educa�vas de programas
voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar
e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados
por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado no
prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado, seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta
própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde
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es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do
Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Pneumologia, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Psiquiatra 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
                       15 (05 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para demais �pos de patologias, aplicando recursos da medicina preven�va ou
terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnós�co; realizar consultas ambulatoriais individuais, atendimentos em grupos com pacientes e
familiares, visando uma atuação em conjunto com os demais profissionais da equipe, a fim de promover a
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saúde e integrar o usuário de forma adequada na comunidade em que está inserido; prescrever e
acompanhar o tratamento médico especializado, bem como suspendê-lo quando necessário; determinar
internações para usuários em surto psicó�co agudo, com risco próprio ou com terceiros ou à demais
casos que julgar necessário; par�cipar no planejamento e organização de a�vidades reabilitacionais e de
integração dos pacientes; orientar as famílias quando à conduta e quanto ao tratamento médico,
buscando garan�r sua adesão; avaliar pacientes com obje�vo de inserir na modalidade intensiva, assim
como dar alta em conjunto com a equipe, fazer diagnós�cos e aplicar terapia em pacientes, determinar a
dosagem dos medicamentos a serem ministrados aos pacientes e observar e analisar as reações
apresentadas; aplicar psicoterapia através de entrevistas com o paciente; efetuar atendimento clínico a
alunos de escolas especiais ou demais órgão municipais e dar orientação profissional, indicando as
situações de trabalho mais condizentes com o bio�po e personalidade; atender aos familiares do doente
informando-os sobre as condições do mesmo; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de
programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho, contribuir para a análise e avaliação do
trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio
com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e
par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de
morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o
devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-
referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento
prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; 
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas
domiciliares, se necessário, efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas
quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de
livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os
locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras
a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Psiquiatria, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 
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DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Psiquiatra Infan�l 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de atendimento a crianças e adolescentes de até 18 anos de idade; consultas e exames médicos;
emi�r diagnós�cos; prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para demais �pos
de patologias, aplicando recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca; realizar, analisar e interpretar
resultados de exames da área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos,
comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; realizar consultas
ambulatoriais individuais, atendimentos em grupos com pacientes e familiares, visando uma atuação em
conjunto com os demais profissionais da equipe, a fim de promover a saúde e integrar o usuário de forma
adequada na comunidade em que está inserido; prescrever e acompanhar o tratamento médico
especializado, bem como suspendê-lo quando necessário; determinar internações para usuários em surto
psicó�co agudo, com risco próprio ou com terceiros ou à demais casos que julgar necessário; par�cipar
no planejamento e organização de a�vidades reabilitacionais e de integração dos pacientes; orientar as
famílias quando à conduta e quanto ao tratamento médico, buscando garan�r sua adesão; avaliar
pacientes com obje�vo de inserir na modalidade intensiva, assim como dar alta em conjunto com a
equipe, fazer diagnós�cos e aplicar terapia em pacientes, determinar a dosagem dos medicamentos a
serem ministrados aos pacientes e observar e analisar as reações apresentadas; aplicar psicoterapia
através de entrevistas com o paciente; efetuar atendimento clínico a alunos de escolas especiais ou
demais órgão municipais e dar orientação profissional, indicando as situações de ensino ou trabalho mais
condizentes com o bio�po e personalidade; atender aos familiares do doente informando-os sobre as
condições do mesmo; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de
reuniões da equipe de trabalho, contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe
mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações
educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em
todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução
da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado
no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário,
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta
própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde
es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do
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Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 15,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Psiquiatria Infan�l,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Radiologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento em que detém especialidade, aplicando
recursos da medicina preven�va ou terapêu�ca, analisar e interpretar resultados de exames diversos,
comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; realizar, analisar e
interpretar resultados de exames da área específica, fornecer dados e relatórios sobre o número de
pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado; par�cipar do planejamento e execução de
a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e
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avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado
convênio com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe;
promover e par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os
bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal;
prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário
de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada,
tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas
domiciliares, se necessário; efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas
quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de
livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de
atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho
por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área
onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse
do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Radiologia, fornecido

por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Reumatologista 

NÍVEL: VI
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SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos
da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área
específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; par�cipar do planejamento e execução de
a�vidades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e
avaliação do trabalho, em equipe mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado
convênio com universidade; par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe;
promover e par�cipar de ações educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os
bole�ns de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal;
prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário
de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada,
tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnós�cos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas
domiciliares, se necessário; efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas
quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de
livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os
locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras
a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Reumatologia,

fornecido por ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão
competente; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 
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DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Especialista - Urologista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina Especializada 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada envolvendo
serviços de: consultas e exames médicos, emi�r diagnós�cos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento da área específica do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos
da medicina preven�va ou terapêu�ca, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área
específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnós�co; atender consultas para diagnos�co e
tratamento rela�vos as afecções da vias urinárias; realização de procedimentos ambulatoriais
relacionadas às afecções da bexiga e uretra; aplicações de sondas necessárias ao atendimento de
pacientes crônicos; par�cipar do planejamento e execução de a�vidades de programas específicos e de
reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe
mul�profissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
par�cipar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e par�cipar de ações
educa�vas de programas voltados para a saúde pública; preencher os bole�ns de morbidade diária, em
todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnos�cada, tratamento prescrito e evolução
da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnós�cos, anotando resultado
no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento
confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêu�ca; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir
as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar
outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar
como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r
laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 
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2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 6, 12 ou 24 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais
de semana ou feriados, conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização ou de residência médica com habilitação em Urologia, fornecido por

ins�tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do certame e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico do Trabalho 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina do Trabalho em geral 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada; prestar
atendimento médico aos servidores da Municipalidade, realizando exames e atendimento médico na área
da medicina ocupacional, implementando ações para a promoção da saúde ocupacional em todos os
ambientes profissionais da Prefeitura; realizar exames admissionais, de retorno ao trabalho, periódico e
demissionais dos servidores, em especial àqueles expostos a maiores riscos de acidentes de
trabalho; implementar medidas de segurança e proteção aos trabalhadores promovendo campanhas, de
saúde e de controle de vetores e zoonoses; elaborar pareceres na sua especialidade médica, examinando,
interpretando exames complementares realizados, recomendando as medidas terapêu�cas per�nentes,
inclusive de afastamento do servidor para atendimento a tratamento médico especializado; realizar,
acompanhar, informar, instruir os procedimentos para a readaptação funcional de servidores municipais
indicando as mudanças de a�vidades indicadas; comparecer às reuniões técnico-cien�ficas ou
administra�vas, quando convocado, reuniões das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em
situações pontuais sobre Prontuário Médico ou de É�ca Médica ou outras necessárias ao exercício das
suas funções profissionais para o bom funcionamento das a�vidades de Saúde no Município; executar
outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado;
par�cipar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de
Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme
concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço,
deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na
execução de outras a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos
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judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 10 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 8,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina, com registro no órgão competente; 
2 - Cer�ficado de especialização com habilitação em Medicina do Trabalho, fornecido por ins�tuição

de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de registro no órgão competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico Veterinário 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina veterinária em geral 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde, ou em outra Secretaria determinada pela autoridade competente 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada; prestar
atendimento médico, em regime de plantão nos serviços de pronto atendimento ou em locais de saúde
do Município nos aspectos cura�vos e preven�vos; realizar visitas médicas a animais pacientes
internados, anotando no prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspec�va
de evolução do quadro clínico; elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra
especialidade clínica, examinando, interpretando exames complementares realizados; emi�r laudo de
exames complementares solicitados; comparecer às reuniões técnico-cien�ficas ou administra�vas,
quando convocado, reuniões de Conselhos Municipais, quando convocado; par�cipar de Comissões de
Análise de É�ca Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom
funcionamento das a�vidades de Saúde no Município; promover, par�cipar de programas de educação e
divulgação do autocuidado, incen�vando os proprietários de animais a conscien�zarem-se da importância
das ações preven�vas de saúde; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras
a�vidades da área onde es�ver lotado; seguir as normas e ro�nas da Secretaria a qual está lotado quanto:
assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso,
disponibilidade de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os
locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras
a�vidades da área onde es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias


13/10/2022 10:58 Lei Complementar 14 1999 de Criciúma SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/1999/1/14/lei-complementar-n-14-1999-institui-o-plano-de-classificacao-de-car… 72/130

administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 10,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina Veterinária, com registro no órgão

competente. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de médico veterinário. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Nutricionista 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Execução de A�vidade Correlatas 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 04 05 (01 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de natureza especializada, de grande complexidade envolvendo o
planejamento, a execução e a inspeção, orientação e estudos rela�vos á alimentação em ins�tuições do 
Município, organizar cardápios e dietas e sob prescrição médicas elaborar a alimentação de enfermos e
outras a�vidades inerentes a função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: 20 horas semanais 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
 b) Requisitos: 
 1 - Portador de Diploma de Nível Superior, com habilitação em Nutrição e registro no órgão

competente.. 
 2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de nutricionista. 
 3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
 a) Acesso: NÍVEL VI-A 
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 b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "01 ao 12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Nutricionista 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Execução de A�vidades Correlatas a nutrição 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
                       15 (05 vagas criadas pela Lei Complementar nº 186/2016) 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde, com exercício em outra Secretaria, de acordo com a necessidade da
Administração Pública 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de natureza especializada, de grande complexidade
envolvendo o planejamento, a execução e a inspeção, orientação e estudos rela�vos à alimentação em 
ins�tuições do Município; avaliar a condição de pacientes, por meio da realização de consultas,
diagnós�cos, checagem de exames laboratoriais e/ou outros procedimentos correlatos, contribuindo para 
a prevenção e/ou recuperação da saúde dos usuários; atuar na correção de patologias através de plano
alimentar e orientação individualizada, iden�ficando o estado nutricional do paciente com base em dados
clínicos, bioquímicos, antropométricos e dieté�cos, ob�dos através as avaliação nutricional; Elaborar 
cardápios para escolas e demais usuários do serviço de nutrição, a fim de oferecer refeições balanceadas, 
suprindo as necessidades nutricionais dos alunos e munícipes, visando diminuir o índice de desnutrição 
e/ou mortalidade; analisando a aceitabilidade das refeições, Verificando hábitos alimentares locais, 
Planejando dietas especiais de acordo com as patologias decorrentes, Fazendo cumprir as determinações
estabelecidas na legislação vigente sobre alimentação e nutrição escolar e infan�l, U�lizando produtos da 
região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos semi-elaborados e aos in-natura;
elaborar cardápios calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em 
recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a 
quan�dade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões de Iden�dade e Qualidade (PIQ); 
elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; contribuir para que o Município tenha
os melhores profissionais atuando na área de alimentação e nutrição, obje�vando que os usuários
recebam uma alimentação equilibrada e saudável, de acordo com as normas de higiene necessárias;
par�cipando dos processos de recrutamento e seleção de pessoal, capacitar equipe que atua com a
manipulação de alimentos; orientar equipe a respeito de cardápios e cuidados higiênicos que devem ser 
cumpridos no dia-a-dia no trabalho; informar sobre os perigos de contaminação e como evitá-los; 
planejar, orientar e acompanhar as a�vidades de seleção, compra, armazenamento, produção e 
distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos; par�cipando do processo
de compra de alimentos, garan�ndo que os produtos adquiridos estejam de acordo com os padrões de 
qualidade exigido; observar as boas prá�cas higiênicas e sanitárias; controlar estoques por meio de 
inspeções; orientar e acompanhar as a�vidades de armazenamento de alimentos, veículos de transporte 
de alimentos, equipamentos e utensílios da ins�tuição e dos fornecedores de gêneros alimen�cios; 
planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da introdução de 
alimentos a�picos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras alterações inovadoras
ou para avaliar a aceitação dos cardápios pra�cados, observando parâmetros técnicos, cien�ficos e
sensoriais reconhecidos e realizando análise esta�s�ca dos resultados; es�mular a iden�ficação 
de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que recebam o 
atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); Elaborar o plano de trabalho anual do 
Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal contemplando os procedimentos adotados para o 
desenvolvimento das atribuições; Elaborar manuais para o serviço de alimentação, visando contribuir com
a prestação de bons serviços na área; Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho 
de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) no exercício de suas a�vidades; par�cipar de equipes 
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mul�profissionais e intersetoriais des�nadas a planejar, implementar, coordenar, supervisionar, executar e 
avaliar polí�cas, programas, cursos, pesquisas ou eventos, direta ou indiretamente relacionadas com
alimentação e nutrição; contribuir para que o Município tenha bons fornecedores na área de alimentação 
e nutrição, par�cipando do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimen�cios, 
segundo os padrões de iden�dade e qualidade; facilitar a tomada de decisões, avaliando, quando 
necessário, o resultado da inspeção e das análises laboratoriais dos produtos e estabelecimentos; atuar 
em programas e ações de educação alimentar, por meio de ações forma�vas que es�mulem a adoção 
voluntária de prá�cas e escolhas alimentares saudáveis, tais como: es�mulando a implantação e 
manutenção de hortas, Inserindo o tema alimentação saudável no currículo escolar; es�mulando a 
realização de projetos de alimentação e nutrição e realizando palestras educa�vas; garan�r o 
cumprimento da legislação, segurança alimentar e nutricional, e contribuir com a melhor u�lização dos 
recursos alimentares e de água, através da realização visitas técnicas, observando e orientando as ações 
de alimentação; contribuir com a eficácia e eficiência da gestão da alimentação no 
município, implementando ações de planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação, junto a 
escolas e demais ins�tuições de interesse da prefeitura; par�cipar de projetos/lay out de cozinhas e 
refeitórios; contribuir na elaboração e revisão de normas reguladoras próprias da área de alimentação e
nutrição; manter-se atualizado quanto aos procedimentos e prá�cas da sua área de atuação, par�cipando 
de cursos, palestras e demais eventos relacionados à sua atuação prá�ca; atuar como assistente técnico 
em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando
solicitados pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de natureza especializada e de grande complexidade rela�vas
à alimentação e nutrição, que variam de acordo com o setor/secretaria/autarquia/diretoria municipal em
que atuam; promover a implementação da Polí�ca Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e da
Polí�ca Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN); coordenar a equipe técnica de
alimentação e nutrição; elaborar e concre�zar processos, procedimentos e fluxos de gestão; promover a
qualificação dos trabalhadores de saúde, em consonância com as necessidades de saúde, alimentação e
nutrição da população; interagir com os fóruns delibera�vos e consul�vos de controle social (conselhos e
conferências); coordenar a vigilância alimentar e nutricional (VAN); realizar avaliação antropométrica;
avaliar diagnós�co nutricional de indivíduos e cole�vidades; monitorar e analisar os indicadores
nutricionais; elaboração de informes técnico-cien�ficos; prestar assistência dietoterápica; prescrever
suplementos nutricionais; solicitar exames laboratoriais; realizar educação alimentar e nutricional a
cole�vidades ou indivíduos, sadios ou enfermos; administrar unidades de alimentação e nutrição (UAN);
planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; apoiar a
pesquisa, inovação e tecnologia no campo da alimentação e nutrição em saúde cole�va; atuar de acordo
com a legislação e diretrizes das polí�cas públicas vigentes; gerir setor, unidade, serviço, programa ou
semelhante, quando designado pelo gestor da pasta; realizar trabalho de regulação de pacientes em fila
de espera e auditoria, quando habilitado; realizar trabalho de regulação de pacientes em fila de espera e
auditoria, quando habilitado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de
interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 30 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 6,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
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1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Nutrição, com registro no órgão competente; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de nutricionista; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "01 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação dada pela Lei Complementar

nº 101/2013) 

CARGO: Enfermeiro 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Enfermagem em Geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 25 
                       35 (10 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada, que consiste na 
execução assistenciais e supervisão de serviços de enfermagem em geral e outras atribuições inerentes a
profissão. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: 40 horas semanais 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
 b) Requisitos: 
 1 - Portador de Diploma de Nível Superior, com habilitação em Enfermagem e registro no órgão

competente.. 
 2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de enfermeiro. 
 3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
 a) Acesso: NÍVEL VI-A 
 b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Enfermeiro 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Enfermagem em Geral 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 60 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de alta complexidade, de nível superior, envolvendo atendimento de
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enfermagem aos pacientes; de acordo com o exercício profissional, bem como executar a supervisão e
coordenação da equipe da área de enfermagem, avaliando a qualidade técnica do serviço prestado;
programar e supervisionas as a�vidades de enfermagem, controlando bole�ns de produ�vidade e o
número de exames e consultas realizados; desenvolver serviços de enfermagem, tais como administração
de medicamentos, realização de cura�vos, controle da pressão venosa, monotorização e aplicação de
respiradores ar�ficiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação a�va e passiva e de higiene
pessoal, entre outros; executar cuidados e serviços de enfermagem de maior complexidade técnica e que
exijam conhecimentos cien�ficos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; atuar nos
serviços burocrá�cos de enfermagem, elaborando escalas de serviço, planos de trabalho e atribuições
diárias; preencher prontuários de pacientes, bem como todos os registros rela�vos a sua a�vidade;
par�cipar do planejamento, realização e avaliação dos programas de Saúde Pública, elaborando normas
técnicas e administra�vas; realizar estudos e previsão de recursos necessários ao funcionamento dos
serviços de enfermagem; par�cipar de reuniões de caráter administra�vo e de reuniões de caráter técnico
de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; programar e executar o treinamento
sistemá�co em serviço do pessoal de enfermagem; desenvolver programas de prevenção e controle de
doenças em geral e programas especiais para mulheres, crianças e adolescentes; realizar atenção a saúde
aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou
nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consulta de enfermagem,
procedimentos, a�vidades em grupo e conforme protocolos ou outras norma�vas técnicas estabelecidas
pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da
profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolo e encaminhar,
quando necessário, usuários a outros serviços; realizar a�vidades programadas e de atenção à demanda
espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros
membros da equipe; contribuir, par�cipar, e realizar a�vidades de educação permanente da equipe de
enfermagem e outros membros da equipe; e par�cipar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento da UBS; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 30 horas semanais, com a possibilidade de ampliação para 40 horas semanais, de acordo
com a necessidade da Administração Pública, com acréscimo proporcional na remuneração. 

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos
e feriados. 

c) Número de VRV: 6,0 (para 30 horas semanais) 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 12 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais de
semana ou feriados, de acordo com escalas de serviço. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Enfermagem, com registro no órgão competente; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de enfermeiro; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 
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DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Encarregado de Cadastro 
NÍVEL: V 
SERVIÇO: Organização e Manutenção do Cadastro 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de natureza mediana e consiste na manutenção e organização de fichários, arquivos,
expedição de relatórios, coordenação de a�vidades e outras relacionadas com a função e por designação
da autoridade competente. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de encarregado de Cadastro. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL V-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Psicólogo 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Acompanhamento de fenômenos psíquicos e de comportamento profissionais. 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 14 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração ou em outra Secretaria por determinação da Autoridade 
Competente. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de execução qualificada que envolve as ações de acompanhamento dos 
fenômenos psíquicos e de comportamento dos profissionais que atuam na educação, através de 
entrevistas e testes adequados. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: 20 horas semanais 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 
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RECRUTAMENTO: 
 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
 b) Requisitos: 
 1 - Portador de Diploma de Nível Superior com habilitação em Psicologia e registro no órgão

competente. . 
 2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de psicólogo. 
 3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
 a) Acesso: NÍVEL VI-A 
 b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Psicólogo 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Acompanhamento de fenômenos psíquicos e de comportamento profissionais. 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 25 
                       30 (05 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 
                       40 (10 vagas criadas pela Lei Complementar nº 186/2016) 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde, com exercício em outra Secretaria, de acordo com a necessidade da
Administração Pública 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de execução qualificada que envolve as ações de 
acompanhamento dos fenômenos psíquicos e de comportamento dos profissionais que atuam na 
educação, através técnicas específicas; estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos 
ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para 
orientar-se ao diagnós�co e tratamento; desenvolver trabalho psicoterápico, a fim de contribuir para o
ajustamento do indivíduo à vida comunitária; ar�cular-se com profissionais do Serviço Social, para 
elaboração e execução de programa de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; atender aos
pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-se e empregando técnicas psicológicas adequadas para 
contribuir no processo de tratamento médico; reunir informações a respeito de pacientes, levantando
dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnós�cos e tratamento de
enfermidades; aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; realizar trabalho de orientação de
adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos relacionados à fase da vida em que se 
encontram; realizar trabalho de orientação aos pais através de dinâmicas de grupos; realizar anamnese
com os pais responsáveis; quando da área da Psicologia Educacional: atuar no campo educacional, 
estudando sistemas de mo�vação da aprendizagem e novos métodos de ensino, a fim de contribuir para 
o estabelecimento de currículo, escolares e técnicas de ensino adequado; promover a reeducação 
de crianças nos casos de desajustamento escolar ou familiar; prestar orientações aos professores; quando 
da área da Psicologia do Trabalho: exercer a�vidades relacionadas com treinamento de pessoal da
Prefeitura, par�cipando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; par�cipar do
processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; 
executar outras tarefas correlatas, sob determinação da chefia imediata; atuar como assistente técnico
em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando
solicitado pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de execução qualificada que envolve as ações de
acompanhamento dos fenômenos psíquicos e de comportamento, através técnicas específicas; realizar

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/181/lei-complementar-n-181-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-032-de-6-de-maio-de-2004-e-101-de-20-de-dezembro-de-2013-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/186/lei-complementar-n-186-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-101-de-20-de-dezembro-de-2013-181-de-7-de-junho-de-2016-e-da-outras-providencias
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avaliação e diagnós�co psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à
prevenção e tratamento de problemas psíquicos de acordo com as atribuições do serviço no qual es�ver
inserido; desenvolver trabalho psicoterápico, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida
comunitária; par�cipar da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental da população, bem
como sobre a adequação das estratégias diagnós�cas e terapêu�cas a realidade psicossocial da
comunidade ou público-alvo do serviço; ar�cular-se com profissionais do Serviço Social, Educação, e
demais setores, para elaboração e execução de programa de assistência e apoio a grupos específicos de
pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de saúde em psicoterapia, avaliando e empregando
técnicas psicológicas adequadas para contribuir no processo de tratamento; reunir informações a respeito
de pacientes, levantando dados psicopatológicos, que subsidiem diagnós�cos e tratamentos de
enfermidades psíquicas; aplicar testes psicológicos (quando atribuição do serviço ou programa); realizar
trabalho de orientação de crianças, adolescentes e familiares individualmente ou em grupos, sobre
aspectos relacionados à fase da vida em que se encontram; atuar em situações de agravamento �sico e
emocional, inclusive no período terminal, par�cipando das decisões com relação à conduta a ser adotada
pelas equipes, como: internações, intervenções cirúrgicas, exames e outros encaminhamentos; criar,
coordenar e acompanhar, individualmente ou em equipe mul�profissional, tecnologias próprias ao
treinamento em saúde, par�cularmente em saúde mental, com o obje�vo de qualificar o desempenho de
equipes de saúde; realizar capacitações e a�vidades de educação em saúde para profissionais e
comunidade; colaborar, em equipe mul�profissional, no planejamento das polí�cas de saúde, em nível de
macro e microssistemas; atuar junto a equipes mul�profissionais no sen�do de levá-las a iden�ficar e
compreender os fatores emocionais que intervém na saúde geral do indivíduo, em unidades básicas,
ambulatórios de especialidades, hospitais, prontos-atendimentos, CAPS e demais ins�tuições; par�cipar
de programas de atenção primária em Centros e Unidades de Saúde ou na comunidade; organizando
grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do agravamento de fatores emocionais que
comprometam o espaço psicológico; quando da área da Psicologia Educacional: atuar no campo
educacional, estudando sistemas de mo�vação da aprendizagem e novos métodos de ensino; colaborar
com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da Psicologia que lhes sejam úteis na
consecução crí�ca e reflexiva de seus papéis; desenvolver, com os par�cipantes do trabalho escolar (pais,
alunos, diretores, professores, técnicos, pessoal administra�vo), a�vidades visando a prevenir, iden�ficar
e resolver problemas psicossociais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de
potencialidades, a autorrealização e o exercício da cidadania consciente; elaborar e executar
procedimentos des�nados ao conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares
específicas, visando, através de uma ação cole�va e interdisciplinar a implementação de uma
metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; planejar, executar e/ou
par�cipar de pesquisas relacionadas a compreensão de processo ensino-aprendizagem e conhecimento
das caracterís�cas Psicossociais da clientela, visando a atualização e reconstrução do projeto pedagógico
da escola; par�cipar do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e polí�cas
educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos de
desenvolvimento humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como par�cipar da
constante avaliação e do redirecionamento dos planos, e prá�cas educacionais implementados;
diagnos�car as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminhar, aos serviços de
atendimento da comunidade, aqueles que requeiram diagnós�co e tratamento de problemas psicológicos
específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação
integrada entre escola e a comunidade; supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia
Educacional atuar com visão integral do sujeito nos casos em que houver dificuldade relacionada às
aquisições escolares; prestar orientações aos profissionais da educação sobre as diversas problemá�cas
co�dianas no âmbito escolar que envolvam os aspectos psicológicos da criança/adolescente; quando da
área da Psicologia do Trabalho: exercer a�vidades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura,
par�cipando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; par�cipar do processo de
seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; par�cipar,
assessorar, acompanhar e elaborar instrumentos para o processo de avaliação pessoal, obje�vando
subsidiar as decisões, tais como: promoções, movimentação de pessoal, planos de carreira, remuneração,
programas de treinamento e desenvolvimento, etc; par�cipar e assessorar estudos, programas e projetos
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rela�vos a organização do trabalho e definição de papéis ocupacionais: produ�vidade, remuneração,
incen�vo, rota�vidade, absenteísmo e evasão em relação a integração psicossocial dos indivíduos e
grupos de trabalho; contribuir com o processo de movimentação pessoal, analisando o contexto atual, os
antecedentes e as perspec�vas em seus aspectos psicológicos e mo�vacionais, assessorando na indicação
da locução e (re)integração funcional; realizar a�vidades interdisciplinares e intersetoriais a par�r da
Psicologia enquanto área do conhecimento/ciência; em qualquer das áreas mencionadas: executar outras
tarefas inerentes à profissão, quando apto para isso; Gerir setor, unidade, serviço, programa ou
semelhante, quando designado pelo gestor da pasta; Realizar trabalho de regulação de pacientes em fila
de espera e auditoria, quando habilitado; realizar trabalho de regulação de pacientes em fila de espera e
auditoria, quando habilitado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de
interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 6,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Psicologia, com registro no órgão competente; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de psicólogo; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação dada pela Lei Complementar

nº 101/2013) 

CARGO: Topógrafo 
NÍVEL: V 
SERVIÇO: Topografia em geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 05 (03 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Meio Ambiente 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de natureza técnica, de complexidade mediana, abrangendo serviços relacionados a
levantamento de jazidas, propriedades rurais, bacias, cidades, pontes, execução de levantamentos
topográfico, cálculos, nivelamentos, locação de projetos urbanos e obras em geral e execução de
demarcação e marcação de áreas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
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RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo.. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de topógrafo. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL V-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Técnico em Processamento de Dados 
NÍVEL: V 
SERVIÇO: Processamento de Dados em Computação 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 04 
LOTAÇÃO: Secretaria da Administração e Finanças 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades qualificada, de complexidade mediana que consiste na elaboração de an�projetos de Sistemas,
auxiliando no levantamento de necessidades de programas e viabilidade de execução, par�cipar da
implantação e manutenção de sistemas e demais a�vidades correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo... 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Técnico em Processamento de Dados. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL V-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Técnico em Contabilidade 
NÍVEL: V 
SERVIÇO: Execução e Assessoramento 
GRUPO - B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 04 
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças e outros Setores onde a função exigir. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de execução e assessoramento qualificado, abrangendo serviços rela�vos a contabilidade
financeira e patrimonial, compreendendo a elaboração de balancete e balanços, registros e
demonstração contábeis, supervisão de despesas e receitas e outras a�vidades correlatas. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo, com habilitação em Contabilidade. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de contador. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL V-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Tesoureiro 
NÍVEL: IV
SERVIÇO: de Tesouraria 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças 

ATRIBUIÇÕES: 
Receber e guardar valores, efetuar pagamentos, documentando todas as operações efetuadas, receber e
guardar valores em custódia, dirigir a tesouraria, distribuir trabalho para auxiliares, receber importâncias
nos bancos e fazer recolhimento de valores, controlar os saldos em bancos, assinar ou endossar cheques,
assinar conhecimentos e demais documentos rela�vos a ao movimento de valores. Prepara documentos
rela�vos ás operações da tesouraria e demais serviços que se fizerem necessários ao bom funcionamento
da Tesouraria. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo.. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Tesouraria. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL IV-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Fiscal Geral Nível Médio 
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Fiscalização em geral. 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
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Nº de VAGAS: 10 
                        25 (15 cargos criados pela Lei Complementar nº 181/2016) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças ou outra Secretaria onde houver necessidade. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades qualificada, de complexidade mediana, tais como: Fiscalizar a observância das Leis e posturas
Municipais referente a execução de obras par�culares e sobre o funcionamento do comércio e indústria,
exercer a fiscalização de ambulantes, feiras, veículos e outras a�vidades correlatas.. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Fiscal Geral Nível Médio. 
3 - Outros:Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
Acesso: NÍVEL IV-A 

b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Fiscal de Rendas e Tributos Nível Médio 
CARGO: Fiscal de Tributos da Receita Municipal (Redação dada pela Lei Complementar nº 406/2021) 
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Fiscal de Rendas 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de complexidade mediana que envolve o atendimento aos contribuintes, estudos, orientação e
desenvolvimento da contabilidade pública, levantamentos de saldos de tributos em atraso e outras
a�vidades inerentes a função de fiscal de rendas.. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de fiscal de rendas e tributos. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL IV-A 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/181/lei-complementar-n-181-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-032-de-6-de-maio-de-2004-e-101-de-20-de-dezembro-de-2013-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2021/40/406/lei-complementar-n-406-2021-altera-a-nomenclatura-de-cargos-do-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma
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b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Assessor de Gabinete 
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Assessoria em Geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 
LOTAÇÃO: Gabinete 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de natureza mediana que consiste na organização,recepção e assessoramento direto junto ao
gabinete do chefe do execu�vo Municipal, outras atribuições inerentes a função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo. 
2 - Especialidade legal para o exercício da função. 
3 - Outros:Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL IV-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Técnico Administra�vo e Ocupacional 
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Serv. Administra�vos em Geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 50 
LOTAÇÃO: Secretaria da Administração ou outra Secretaria onde houver necessidade. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de natureza qualificada, de complexidade mediana, abrangendo serviços de operacionalização,
manutenção e execução de serviços burocrá�cos,receber e prestar informações, da�lografar material
inerente ao setor, organizar e manter atualizados os arquivos, conferir e elaborar dados esta�s�cos,
prestar assessoramento na área administra�va e outras a�vidades inerentes a função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo. 
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2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Técnico Administra�vo e Ocupacional. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL IV-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Telefonista 
NÍVEL: III 
SERVIÇO: Telefonia em Geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 05 (03 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de pouca complexidade de natureza repe��va, envolvendo orientação e execução qualificada
de trabalhos referentes à ligação telefônica, transmissão e recebimento de mensagem pelo telefone, que
exige, dentre outras qualidades, boa dicção, urbanismo e equilíbrio. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Fundamental completo. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de telefonista. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL III-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 012". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Técnico Administra�vo e Ocupacional I 
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Serviços Auxiliares em área específica 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 20 60 (Nº de vagas alterada pela Lei Complementar nº 325/2019) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração ou outra Secretaria onde houver necessidade. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível médio de complexidade mediana, que consiste na elaboração de documentos,
registros, assessoramento e desenvolvimento de a�vidades correlatas em Qualquer Divisão
Administra�vo da Administração Pública na forma de designação pelo Setor competente: a�vidades de 
segurança, esporte, laboratório, higiene, processamento de dados, topografia e almoxarifado. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível médio de complexidade mediana, que consiste na elaboração de
documentos, registros, assessoramento e desenvolvimento de a�vidades correlatas em Qualquer Divisão
Administra�va da Administração Pública na forma de designação pelo setor competente: a�vidades de

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2019/32/325/lei-complementar-n-325-2019-altera-o-quadro-de-anexos-i-da-lei-complementar-n-014-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
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segurança, esporte, saúde, higiene, processamento de dados, topografia, almoxarifado e atendimento ao
público. (Redação dada pela Lei Complementar nº 325/2019) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo. 
2 - Qualificação para o exercício da função de Técnico Administra�vo e Ocupacional I. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL IV-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Motorista 
NÍVEL: III 
SERVIÇO: Motorista em geral 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 35 
                       80 (45 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 
LOTAÇÃO: Em qualquer Secretaria conforme a necessidade. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de subalterno, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação de veículos
motorizados u�lizados no transporte oficial de passageiros e cargas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Fundamental completo e habilitação de motorista profissional. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de motorista. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL III-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Operador de Equipamentos Rodoviários 
NÍVEL: II 
SERVIÇO: Operação e manutenção de máquinas 
GRUPO: Cargo Efe�vo 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2019/32/325/lei-complementar-n-325-2019-altera-o-quadro-de-anexos-i-da-lei-complementar-n-014-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/181/lei-complementar-n-181-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-032-de-6-de-maio-de-2004-e-101-de-20-de-dezembro-de-2013-e-da-outras-providencias


13/10/2022 10:58 Lei Complementar 14 1999 de Criciúma SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/1999/1/14/lei-complementar-n-14-1999-institui-o-plano-de-classificacao-de-car… 87/130

Nº de VAGAS: 20 
                       40 (20 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Meio Ambiente 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de qualidade de menor complexidade, de natureza repe��va abrangendo operação e
manutenção de máquinas pesadas e equipamentos do complexo municipal. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Fundamental incompleto. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de operador de máquinas. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL II-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Auxiliar de Enfermagem 
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Auxiliar de Enfermagem 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 134 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível médio, que consiste na execução das ações assistências de enfermagem, sob a
supervisão do enfermeiro, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo
cura�vos, ministrando medicamento e outros. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio Completo ou Curso de Especialização de Enfermagem, no mínimo de 200 horas. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de auxiliar de enfermagem. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL IV-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "01 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 
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CARGO: Técnico em Enfermagem 
NÍVEL: V 
SERVIÇO: Serviço de Nível Técnico de Enfermagem 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
                       70 (60 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível médio envolvendo a execução de Enfermagem rela�vos a observação, cuidado e 
aplicação de tratamento bem como a par�cipação de programas voltados para a saúde pública. Planejar, 
organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem em Unidades Sanitárias, Ambulatórios, seções 
próprias e outras a�vidades inerentes ao cargos e/ou funções. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: 40 horas semanais 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
 a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
 b) Requisitos: 
 1 - Ensino Fundamental completo e curso técnico na área específica. 
 2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Técnico em Enfermagem. 
 3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
 a) Acesso: NÍVEL V-A 
 b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
 c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Técnico em Enfermagem 

NÍVEL: V 
SERVIÇO: Serviços de Técnico de Enfermagem em geral 
GRUPO - B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 170 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível médio envolvendo a execução de serviços de enfermagem rela�vos a
observação, cuidado e aplicação de tratamento bem como a par�cipação de programas voltados para a
saúde pública; planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem em Unidades Sanitárias, 
Ambulatórios, seções próprias e outras a�vidades inerentes ao cargos e/ou funções; par�cipar das 
a�vidades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e,
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações 
etc); realizar a�vidades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar ações de educação em
saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; par�cipar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da UBS; e contribuir, par�cipar e realizar a�vidades de 
educação permanente; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de 
interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 
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ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível médio envolvendo a execução de serviços de enfermagem rela�vos a
observação, cuidado e aplicação de tratamento, bem como a par�cipação de programas voltados para a
saúde; par�cipar do planejamento e organização dos serviços de enfermagem, entre outras a�vidades
inerentes ao cargo e/ou função; atuar em serviços de imunização quando capacitado; par�cipar das
a�vidades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc);
realizar a�vidades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar ações de educação em
saúde, conforme planejamento da equipe; registrar corretamente, nos sistemas de informação de âmbito
federal, estadual ou municipal, os dados relacionados a execução dos serviços inerentes ao cargo e/ou
função; par�cipar do gerenciamento dos insumos necessários; e contribuir, par�cipar e realizar a�vidades
de educação permanente; realizar a�vidades de gestão quando designado. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 3,5 

2 - EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 12 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais de
semana ou feriados. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo e curso técnico na área específica; 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Técnico em Enfermagem; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL V-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação dada pela Lei Complementar

nº 101/2013) 

CARGO: Atendente Odontológico 
NÍVEL: III 
SERVIÇO: Atender em Gabinete de Odontologia 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 22 
                       30 (08 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria da Saúde 

ATRIBUIÇÕES: 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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A�vidades de nível médio, de complexidade mediana, consiste na recepção de pacientes, marcação de
consultas, manutenção do gabinete Odontológico em perfeitas condições de Higiene, auxiliar o
odontólogo no que for necessário e outras a�vidades inerentes a função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo.. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Atendente Odontológico. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL III-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "01 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Profissional em Construção Civil 
NÍVEL: II 
SERVIÇO: Pedreiro, Carpintaria, reformas e eletricidade. 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 35 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Meio Ambiente 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de regular complexidade que consiste no trabalho com madeira, desde a seleção do material
até a montagem das peças projetada, preparação e edificação, Instalações Elétricas, tudo na área da
construção Civil. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Fundamental incompleto. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de pedreiro, carpinteiro e eletricista. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL II-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Auxiliar de Serviços 
NÍVEL: I 
SERVIÇO: Serviços Administra�vos e Ocupacionais 
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GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 150 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração ou outra Secretaria onde houver necessidade. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades a nível de Ensino Fundamental ou Médio incompleto e consiste na execução de serviços
auxiliares de complexidade mediana abrangendo áreas específicas administra�vas, arrecadação, pessoal,
digitação, saúde e outros serviços auxiliares a critério do Setor competente e na forma especificada em
Edital. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Escolaridade dispensada. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de auxiliar. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL I-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Agente de Serviços 
NÍVEL: II 
SERVIÇO: Serviços Gerais 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 150 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração e demais a ser designado conforme necessidades.

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível subalterno, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, abrangendo
trabalhos braçais leves em geral, serviços de zeladoria, copa, limpezas e protocolo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Fundamental incompleto. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de agente serviços gerais. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL II-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
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c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Agente de Manutenção, Vigilância e Limpeza 
NÍVEL: I 
SERVIÇO: Serviços Gerais de Manutenção, Vigilância e Limpeza 
GRUPO - C: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 140 
                       150 (10 vagas criadas pela Lei Complementar nº 186/2016) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração ou em qualquer outra Secretaria quando designado pela
autoridade competente. 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível subalterno e de natureza operacional e de grau de complexidade mediana,
abrangendo trabalhos em lubrificação mecânica, obras, construções, manutenção de vias públicas e
instalações, protocolo, servente, limpeza e demais a�vidades correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Escolaridade dispensada. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal . 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL I-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Especialista em Assuntos Educacionais 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da ação educa�va junto a todos os
seguimentos da comunidade escolar . 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 21 
                       30 (09 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de natureza técnico-pedagógica, interdisciplinar de grande complexidade
envolvendo planejamento, execução, acompanhamento, e avaliação da ação educa�va, junto a todos os
seguintes da comunidade escolar. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
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a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior na área de Educação, com habilitação em Administração

Escolar, Supervisão Escolar e Orientação Educacional e registro no órgão competente.. 
2 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: - Nível VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "01 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Professor I 
NÍVEL: V 
SERVIÇO: Docente 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 450 
                       330 (Nº de vagas dado pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível médio, de natureza técnico-pedagógica, de grande complexidade dado ao
envolvimento com os aspectos comportamentais do educando, abrangendo planejamento, execução e
avaliação do processo ensino-aprendizagem, em sala de aula, até a 4ª série do ensino de 1º grau. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 10, 20, 30 ou 40 horas semanais. 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Médio com habilitação em Magistério e registro no órgão

competente. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Professor. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL V-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12" 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Professor II 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Docente 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 20 
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de natureza técnico - pedagógica, de grande complexidade, envolvendo
planejamento, execução e avaliação do processo ensino e aprendizagem em sala de aula, no ensino de 1º
grau. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 10, 20, 30 ou 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior na área da educação em curso de curta duração, com

registro no órgão competente. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Professor II. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Professor III 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Docente 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 400 
                       600 (200 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, de natureza técnico-pedagógica, de grande complexidade, envolvendo
planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem em sala de aula, no ensino de 1º
grau. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 10, 20, 30 ou 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior na área da educação em curso de duração plena, com

registro no órgão competente. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Professor III. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Professor IV 
NÍVEL: VII 
SERVIÇO: Docente 
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GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 50 
                       500 (450 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, com curso de pós graduação na área de educação, de natureza técnico-
pedagógica, de grande complexidade, envolvendo planejamento, execução e avaliação do processo
ensino-aprendizagem em sala de aula, no ensino de 1º grau. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 10, 20, 30 ou 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior e curso de pós graduação a nível de especialização, ambos

na área da educação, e registro no órgão competente. 
2 - Especialização, Qualificação com habilitação para o exercício da função de Professor IV. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: - Nível VII-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Professor V 
NÍVEL: VIII 
SERVIÇO: Docente 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05  
                       20 (15 vagas criadas pela Lei Complementar nº 32/2004) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação 

ATRIBUIÇÕES: 
A�vidades de nível superior, com curso de pós graduação e Doutorado na área de educação, de natureza
técnico-pedagógica, de grande complexidade, envolvendo planejamento, execução e avaliação do
processo ensino-aprendizagem em sala de aula, no ensino de 1º grau. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 10, 20, 30 ou 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de Serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior e curso de pós-graduação a nível de mestrado, ambos na

área da educação, e registro no órgão competente.. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Professor IV. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal 
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DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: - Nível VIII 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO: Pintor 
NÍVEL: II 
SERVIÇO: Pinturas em Geral 
GRUPO-B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
ATRIBUIÇÕES: A�vidades de pouca complexidade que consiste na execução de trabalhos de pintura em
obras (interiores e exteriores), pintura de carros, postes de sinalização, meios-fios, faixas de rolamentos e
demais a�vidades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1. Ensino Fundamental incompleto; 
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de pintor; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL II - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Pedreiro 
NÍVEL: II 
SERVIÇO: Construção Civil em Geral 
GRUPO-B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 
                       15 (05 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
ATRIBUIÇÕES: A�vidades de regular complexidade que consiste na execução de trabalhos de alvenaria,
concreto, e outros �pos de materiais necessários e u�lizados na construção e reconstrução de obras e
edi�cios públicos e demais a�vidades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1. Ensino Fundamental incompleto; 
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de pedreiro; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: 
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NÍVEL II - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Marceneiro 
NÍVEL: II 
SERVIÇO: Marcenaria em Geral 
GRUPO-B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 03 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
ATRIBUIÇÕES: A�vidades de regular complexidade que consiste no trabalho com madeira, incluindo a
seleção do material, a confecção de peças, a montagem de peças projetadas �po: bancos, esquadrias,
armários, etc... e demais a�vidades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1. Ensino Fundamental incompleto; 
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de marceneiro; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL II - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Carpinteiro 
NÍVEL: II 
SERVIÇO: Carpintaria em Geral 
GRUPO-B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 08 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
ATRIBUIÇÕES: A�vidades de regular complexidade que consiste no trabalho com madeira, atuando na
montagem de pontes de madeira, estrutura para construção civil, armações de casas de madeira,
manutenção de serviços de carpintaria, colocação de esquadrias e ferragens, caixaria para concretagem e
demais a�vidades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1. Ensino Fundamental incompleto; 
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de carpinteiro; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL II - A 
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b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Serralheiro 
NÍVEL: II 
SERVIÇO: Serralheiria em Geral 
GRUPO-B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
ATRIBUIÇÕES: A�vidades de regular complexidade, que consiste no trabalho com solda, corte de materiais
metálicos, montagem de peças metálicas, confecção de equipamentos para praças e jardins, serviços de
serralheiria para obras e demais a�vidades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 1. Ensino Fundamental incompleto; 
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de serralheiro;3. Outros: conforme

instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL II - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Eletricista Instalador  
              Eletricista (Nomenclatura alterada pela Lei Complementar nº 181/2016)          
NÍVEL: II 
SERVIÇO: Eletricidade em Geral 
GRUPO-B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 
                      15 (10 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
ATRIBUIÇÕES: A�vidades de regular complexidade que envolvem conhecimento de montagens,
instalações de equipamentos e sistemas elétricos a�nentes à iluminação pública e às redes elétricas em
obras civis e demais a�vidades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1. Ensino Fundamental incompleto; 
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de eletricista instalador; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL II - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
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c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar
nº 32/2004) 

CARGO: Servente Escolar 
NÍVEL: I 
SERVIÇO: Específico de Unidades Escolares 
GRUPO-C: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 300 
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação 
ATRIBUIÇÕES: A�vidades de natureza operacional e de pequeno grau de complexidade, abrangendo a
execução de trabalhos braçais leves em unidades escolares, serviços de cozinha incluindo o preparo da
merenda escolar, limpeza, zeladoria e demais a�vidades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1. Ensino Fundamental incompleto; 
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de Servente Escolar; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL I - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Engenheiro Eletricista 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Engenharia Elétrica 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
ATRIBUIÇÕES:A�vidades de nível superior, de grande complexidade, referentes a materiais elétricos e 
eletrônicos, equipamentos eletrônicos em geral, sistemas de comunicação, de medição e controle elétrico 
e eletrônico, e demais a�vidades afins e correlatas.A�vidades que exigem o domínio de so�wares
específicos da área. 
ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de grande complexidade, na área de engenharia elétrica,
compreendendo: gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica, elaboração, execução e orientação
dos projetos de engenharia elétrica; coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificações,
desenhos e outros requisitos para possibilitar a construção, montagem, funcionamento e manutenção
dentro dos padrões técnicos adequados; estudo de viabilidade técnico-econômica; elaboração de
orçamentos; fiscalização de obra ou serviço técnico; projeção, idealização e construção de projetos
envolvendo circuitos e componentes elétricos; elaboração de laudos, pareceres técnicos, especificações
técnicas, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico; prestar assistência aos
órgãos de licitação, quando relacionado à aquisição de materiais elétricos, e colaborar tecnicamente com
os demais órgãos municipais; coordenar empreendimentos, realizar trabalhos referentes ou supervisionar
e orientar equipes de manutenção elétrica ou iluminação pública. (Redação dada pela Lei Complementar
nº 451/2022) 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/45/451/lei-complementar-n-451-2022-altera-o-valor-do-cargo-de-superintendente-de-operacoes-constante-no-anexo-ii-da-lei-complementar-n-203-de-18-de-janeiro-de-2017-insere-o-cargo-de-diretor-cultural-cria-cargos-de-engenheiro-eletrico-no-quadro-previsto-na-lei-complementar-141999-com-suas-atribuicoes-e-insere-previsao-de-afastamento-ao-art-111-da-lc-12-1999-e-da-outras-providencias
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a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1. Portador de Diploma de Nível Superior em Engenharia Elétrica, com registro no órgão competente; 
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro Elétrico; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Engenheiro Civil 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Engenharia Civil 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 04 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
ATRIBUIÇÕES:A�vidades de nível superior, de grande complexidade, referentes a edificações, estradas,
pistas de rolamentos, sistemas de transportes, abastecimento de água e de saneamento, canais,
barragens, drenagem e irrigação, pontes e demais a�vidades afins e correlatas.A�vidades que exigem o
domínio de so�wares específicos da área. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos:1. Portador de Diploma de Nível Superior em Engenharia Civil, com registro no órgão

competente; 
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro Civil; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Engenheiro Sanitarista 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Engenharia Sanitária 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 
                       03 (02 vagas criadas pela Lei Complementar nº 181/2016) 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
ATRIBUIÇÕES:A�vidades de nível superior, de grande complexidade, referentes a controle sanitário do
ambiente; captação e distribuição de água; tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos, controle de
poluição; drenagem; higiene e conforto de ambiente e demais a�vidades afins e correlatas.A�vidades que

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2016/18/181/lei-complementar-n-181-2016-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-leis-complementares-n-032-de-6-de-maio-de-2004-e-101-de-20-de-dezembro-de-2013-e-da-outras-providencias
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exigem o domínio de so�wares específicos da área. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos:1. Portador de Diploma de Nível Superior em Engenharia Sanitária, com registro no

órgão competente; 
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro Sanitário; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Engenheiro Agrimensor 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Engenharia de Agrimensura 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos ou em outra Secretaria determinada pela autoridade
competente. 
ATRIBUIÇÕES:A�vidades de nível superior, de grande complexidade, que tem por princípio labora�vo a
execução de levantamentos topográficos de áreas rurais e urbanas, efetuando alinhamentos medições e
leituras angulares dos terrenos, bem como a�vidades referentes a arruamentos, estradas e obras
hidráulicas e demais a�vidades correlatas.A�vidades que exigem o domínio de so�wares específicos da
área. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos:1. Portador de Diploma de Nível Superior em Engenharia de Agrimensura, com registro

no órgão competente; 
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro Agrimensor; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Engenheiro de Segurança do Trabalho 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Engenharia de Segurança do Trabalho 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
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ATRIBUIÇÕES:A�vidades de nível superior, de grande complexidade, voltadas precipuamente para
proteção do trabalhador em todas as unidades laborais, no que se refere à questão de segurança e à
prevenção de riscos nas a�vidades de trabalho com vistas à defesa da integridade da pessoa humana e
demais a�vidades afins e correlatas. A�vidades que exigem o domínio de so�wares específicos da área. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1. Portador de Diploma de Nível Superior - Engenheiro ou Arquiteto, com cer�ficado de conclusão de

curso de especialização a nível de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, ou portador
de cer�ficado de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho realizado em caráter
prioritário pelo Ministério do Trabalho, ou, ainda, portador de registro de Engenharia de Segurança do
Trabalho expedido pelo Ministério do Trabalho. O registro é efetuado pelos Conselhos Regionais mediante
anotação nas carteiras profissionais já existentes. 

2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro de Segurança
do Trabalho; 

3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Administrador 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Gestão Administra�va 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração ou em outra Secretaria determinada pela autoridade competente 
ATRIBUIÇÕES:A�vidades de nível superior, de grande complexidade, referentes a gestão administra�va.
Elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, em que se exija a aplicação de
conhecimentos inerentes às técnicas de organização, pesquisas, estudos, análises, interpretação,
planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos de
administração.A�vidades que exigem o domínio de so�wares específicos da área. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1. Portador de Diploma de Nível Superior em Administração, com registro no órgão competente; 
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Administrador; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2004/3/32/lei-complementar-n-32-2004-altera-disposicoes-da-lei-complementar-n-14-de-20-12-99-e-da-outras-providencias
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CARGO: Economista 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Planejamento e controle econômico 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda e outra Secretaria determinada pela
autoridade competente 
ATRIBUIÇÕES:A�vidades de nível superior, de grande complexidade, referentes à economia.
Planejamento, projeção e análise econômico-financeira de inves�mentos e financiamentos de qualquer
natureza. Estudos, análises e pareceres per�nentes a macro e micro-economia.A�vidades que exigem o
domínio de so�wares específicos da área. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1. Portador de Diploma de Nível Superior em Economia, com registro no órgão competente; 
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Economista; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 
a) Acesso: NÍVEL VI - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 32/2004) 

CARGO: Engenheiro Agrônomo 
NÍVEL: VI
SERVIÇO Engenharia na área agrícola e agronegócio 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 

LOTAÇÃO: Secretaria do Sistema Econômico - área de agricultura 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior de natureza técnica de complexidade alta, que abrange
serviços de planejamento, coordenação, treinamento, orientação, fiscalização, assistência e execução de
trabalhos do homem do campo, e aspectos relacionados aos Sistemas Produ�vos e Cadeias Agrícolas e
Pecuárias na área de agronomia e pecuária, desde a produção na área rural até sua comercialização final,
assim como as populações dos aglomerados urbanos, também ensinar, acompanhar e dar suporte ao
homem do campo e urbano, sobre as prá�cas e tratos culturais, que deve implementar na sua a�vidade,
além de técnicas conservacionistas e outras atribuições inerentes à profissão de Engenheiro Agrônomo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
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a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1. Portador de Diploma de Nível Superior em Agronomia (Engenharia Agronômica), com registro no

CREA; 
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro Agrônomo; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G".   (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 75/2009) 

CARGO: Técnico Agropecuário ou Agrícola 
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Técnico na área agrícola e agronegócio 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 02 

LOTAÇÃO: Secretaria do Sistema Econômico - área de agricultura 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível médio de natureza técnica de complexidade média, que abrange
serviços de auxiliar no planejamento, coordenação, treinamento, orientação, fiscalização, assistência e
execução de trabalhos do homem do campo, e aspectos relacionados aos Sistemas Produ�vos e Cadeias
Agrícolas e Pecuárias na área de agronomia e pecuária, desde a produção na área rural até sua
comercialização final, assim como as populações dos aglomerados urbanos, também a de auxiliar e
ensinar o homem do campo e urbano, sobre as prá�cas e tratos culturais, que deve implementar na sua
a�vidade, além de técnicas conservacionistas e outras atribuições inerentes à profissão de Técnico
Agropecuário ou Agrícola. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 

domingos e feriados. 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1. Ensino Técnico Completo; 
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Técnico Agrícola ou

Agropecuário; 
3. Outros: conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL IV - A 
b) Progressão: por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Cargo criado pela Lei Complementar

nº 75/2009) 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2009/7/75/lei-complementar-n-75-2009-altera-dispositivos-da-lei-complementar-n-014-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2009/7/75/lei-complementar-n-75-2009-altera-dispositivos-da-lei-complementar-n-014-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
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CARGO: Terapeuta Ocupacional 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Terapia Ocupacional 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social ou em outra Secretaria por determinação
da autoridade competente. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de alta complexidade de natureza técnica, de terapia ocupacional e de grupos
de pacientes, de cunho reabilita�vo e profissionalizante, promovendo a integração com a comunidade;
prestar assistência terapeuta e recreacional, aplicando métodos e técnicas com a finalidade de restaurar,
desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; executar a�vidades técnicas específicas de
Terapeuta Ocupacional no sen�do de tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes
portadores de deficiências �sicas ou psíquicas; planejar e executar trabalhos cria�vos, manuais,
hor�cultura e outros, individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as
prescrições médicas; programar as a�vidades diárias do paciente-AVDs, orientando o mesmo na execução
dessas a�vidades; elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua
aplicação; orientar a família do paciente e a comunidade quanto ás condutas terapêu�cas a serem
observadas para sua aceitação no meio social; prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtese
e prótese; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das a�vidades próprias do
cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respec�vo regulamento da profissão; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitado pelas Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 6,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Terapia Ocupacional e registro no conselho de classe

específico; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de psicólogo; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". 

CARGO DO GRUPO B - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Fiscal em Vigilância Sanitária de Nível Superior 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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NÍVEL: VI
SERVIÇO: Fiscalização em Vigilância Sanitária em geral 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 20 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de alta, média e baixa complexidade, envolvendo serviços
fiscalização, cadastramento e inspeção de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, interdição de
a�vidades, apreensão e inu�lização de produtos, equipamentos e utensílios em desacordo com
as normas sanitárias, inves�gação de surtos de doenças veiculadas por alimentos, reações adversas a
medicamentos, intoxicações relacionadas a cosmé�cos, saneantes, substâncias químicas de uso
domés�co e profissional, agrotóxicos, animais peçonhentos, controle da qualidade da água, acidentes
graves e/ou fatais relacionados à saúde do trabalhador; liberação de Alvará Sanitário; avaliação
documental de todas as aquisições e vendas de medicamentos sujeitos a controle especial das farmácias
e drogarias do município; cumprimento de requisições do Ministério Público para atuação da vigilância
sanitária em situações específicas, ações sanitárias em situações de calamidades, enchentes; elaboração
de pareceres técnicos e relatórios em processos administra�vo-sanitários e planejamento de ações
sanitárias; desenvolver a�vidades administra�vas e atuar como assistente técnico em processos judiciais
ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitado pelas demais
Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 30 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 9,0 
d) O servidor concursado neste cargo não poderá ser sócio, acionista ou interessado de qualquer

forma, ser prestador de serviços (com ou sem vínculo emprega�cio), em empresas que exerçam
a�vidades sujeitas à vigilância sanitária do Município de Criciúma. 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior, com registro no órgão competente, nas seguintes áreas de

formação: 
* Odontologia: 02 vagas 
* Biólogo: 01 vaga 
* Engenharia ou Gestão Ambiental ou Engenharia Florestal: 02 vagas 
* Física: 01 vaga 
* Farmácia/Bioquímica: 04 vagas 
* Enfermagem: 02 vagas 
* Medicina Veterinária: 02 vagas 
* Engenheira Civil ou Arquitetura: 02 vagas 
* Engenheira Química ou Química Industrial: 02 vagas 
* Nutrição ou Engenharia de Alimentos: 02 vagas 

2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função, nas áreas de conhecimento acima
mencionadas em conformidade com a quan�dade de vagas oferecidas; 

3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 
4 - Deverá apresentar habilitação de motorista na categoria B (Redação acrescida pela Lei
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Complementar nº 478/2022)  

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI - A; 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Fiscal em Vigilância Sanitária de Nível Médio 

NÍVEL: V 
SERVIÇO: Fiscalização em Vigilância Sanitária em geral 
GRUPO - B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 15 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível médio, de média e baixa complexidade, envolvendo serviços
fiscalização, cadastramento e inspeção de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária; interdição de
a�vidades, apreensão e inu�lização de produtos, equipamentos e utensílios em desacordo com
as normas sanitárias; inves�gação de surtos de doenças veiculadas por alimentos, reações adversas a
medicamentos, intoxicações relacionadas a cosmé�cos, saneantes, substâncias químicas de uso
domés�co e profissional, agrotóxicos, animais peçonhentos; controle da qualidade da água, acidentes
graves e/ou fatais relacionados à saúde do trabalhador; liberação de Alvará Sanitário, avaliação
documental de todas as aquisições e vendas de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial das farmácias
e drogarias do município; cumprimento de requisições do Ministério Público para atuação da vigilância
sanitária em situações específicas; ações sanitárias em situações de calamidades, enchentes; elaboração
de pareceres técnicos e relatórios em processos administra�vo-sanitários; planejamento de ações
sanitárias; realização de a�vidades administra�vas; atuar como assistente técnico em processos judiciais
ou administra�vos de interesse do Município e emi�r laudos e pareceres quando solicitado pelas
Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 30 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 4,0 
d) O servidor concursado neste cargo não poderá ser sócio, acionista (ou interessado de qualquer

forma), ser prestador de serviços (com ou sem vínculo emprega�cio), em empresas que exerçam
a�vidades sujeitas à vigilância sanitária do Município de Criciúma. 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Médio, sendo: nível médio mais curso técnico, nas seguintes áreas

do conhecimento: 
* Técnico em Enfermagem - 03 vagas; 
* Técnico em laboratório - 03 vagas; 
* Técnico em Química - 03 vagas; 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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* Técnico em Alimentos - 04 vagas e 
* Técnico em Segurança do Trabalho - 02 vagas 

2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de fiscal de vigilância sanitária; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 
4 - Deverá apresentar habilitação de motorista na categoria B (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 478/2022) 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL V - A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Técnico em Radiologia 

NÍVEL: V 
SERVIÇO: Serviços de técnico em Raio-X em geral 
GRUPO - B: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos de Raio-
X, Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica e outros; atuar como assistente técnico em processos judiciais
ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitado pelas
Secretarias. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 24 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 4,0 

B) EM REGIME DE PLANTÃO: 

a) Geral: Plantões preferencialmente, de 4 horas, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais de
semana ou feriados. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio Completo e com curso técnico na área específica; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de técnico em Raio - X; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL V-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Artesão 

NÍVEL: III 
SERVIÇO: Ensinar técnicas de artesanato em geral 
GRUPO - C: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 10 

LOTAÇÃO: Secretaria da Saúde (para os CAPS) 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de média complexidade que consiste na promoção da inclusão de pessoas em
medidas sócio-educa�vas e alterna�vas, visando desenvolvimento da cria�vidade, através de técnicas
diversas de artes plás�cas, manipulação e aproveitamento de materiais, composição de texturas e cores,
para construção de formas e imagens, numa concepção poé�ca e esté�ca; ensinar grupos que pretendam
desenvolver a�vidades de artesão; desenvolvimento de a�vidades de artesanato tais como: artesanato
em fios; trabalhar na produção de decoupagem, patchwork, concreto celular e biscuit; customização de
roupas, tecidos; es�mular o reaproveitamento de material reciclável e fazer uso das técnicas para
trabalhar com esses materiais; fazer uso da prá�ca esté�ca: leitura, conhecimento e trabalho ar�s�co;
elementos formais da expressão plás�ca: ponto, linha, forma, cor, volume luz, textura; escultura,
bordados, cerâmica, cestaria, como outras habilidades manuais; executar outras a�vidades correlatas ao
cargo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 2,5 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Fundamental completo e habilidades comprovada em artesanato; 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de artesão; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL III-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "01 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Higienizador 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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NÍVEL: III 
SERVIÇO: Serviços gerais de limpeza em ambientes de saúde 
GRUPO - C: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 70 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidade de média complexidade para execução, nas Unidades de Saúde, de serviços de 
limpeza de pisos, paredes, tetos, portas, ralos, janelas, mobiliários, utensílios, equipamentos, em todos os 
ambientes, inclusive áreas de circulação interna e externa, sanitários, troca de roupas de cama, mesa e 
banho, recolhimento de resíduos conforme os procedimentos-padrão estabelecidos para estas a�vidades, 
u�lizando produtos, equipamentos e materiais de acordo com as normas dos fabricantes, zelando pela
conservação, no�ficando o mau funcionamento, extravios, defeitos, baixa qualidade, u�lizando
racionalmente recursos como água e energia, evitando desperdícios e colaborando com programas
internos de preservação ambiental e responsabilidade social, preparar e servir café e assemelhados, 
par�cipar de reuniões de equipe sempre que solicitado, respeitar colegas de trabalho, pacientes,
visitantes, outros, adotar postura profissional compa�vel com as regras ins�tucionais para a execução de 
suas a�vidades; bem como, manter discrição e sigilo profissional; u�lizar con�nuamente os EPIs 
adequados; u�lizar vestuário apropriado; manter os cabelos penteados e presos; as unhas curtas, limpas 
sem esmalte ou unhas pos�ças; não u�lizar adornos; u�lizar sempre calçados fechados, impermeáveis e 
com sola an�derrapante. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidade de média complexidade para execução, nas Unidades/Serviços de Saúde, de
serviços de limpeza de pisos, paredes, tetos, portas, ralos, janelas, mobiliários, utensílios, equipamentos,
em todos os ambientes, inclusive áreas de circulação interna e externa, sanitários, troca de roupas de
cama, mesa e banho, recolhimento de resíduos conforme os procedimentos-padrão estabelecidos para
estas a�vidades, u�lizando produtos, equipamentos e materiais de acordo com as normas dos
fabricantes, zelando pela conservação, no�ficando o mau funcionamento, extravios, defeitos, baixa
qualidade, u�lizando racionalmente recursos como água e energia, evitando desperdícios e colaborando
com programas internos de preservação ambiental e responsabilidade social, preparar e servir café e
assemelhados, par�cipar de reuniões de equipe sempre que solicitado, respeitar colegas de trabalho,
pacientes, visitantes, outros, adotar postura profissional compa�vel com as regras ins�tucionais para a
execução de suas a�vidades; bem como, manter discrição e sigilo profissional; u�lizar con�nuamente os
EPIs adequados; u�lizar vestuário apropriado; manter os cabelos penteados e presos; as unhas curtas,
limpas sem esmalte ou unhas pos�ças; não u�lizar adornos; u�lizar sempre calçados fechados,
impermeáveis e com sola an�derrapante. (Redação dada pela Lei Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 1,7 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Escolaridade: ensino fundamental 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
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DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL III-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Motorista de TFD (Tratamento Fora do Município) 

NÍVEL: III 
SERVIÇO: Transporte de pacientes 
GRUPO - C: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 15 

LOTAÇÃO: Secretaria da Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de natureza operacional de média complexidade, abrangendo condução de
veículos motorizados u�lizados no transporte intermunicipal e/ou interestadual de pacientes,
obedecendo ao Código Nacional de Trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a
se acomodarem nas macas; vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua u�lização, verificando o
estado dos pneus, nível de combus�vel, óleo do carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica para cer�ficar-
se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer
irregularidade; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais
veículos; realizar reparos de emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas
condições; zelar pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os períodos
de revisão e manutenção recomendados preven�vamente, para assegurar a plena condição de u�lização;
realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens
realizadas, pessoas transportadas, i�nerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a
boa organização e o controle da Administração; recolher o veículo após a u�lização, em local previamente
determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; fazer uso de Equipamentos de Proteção
Individual, quando necessário; ter disponibilidade para viagens fora do município de Criciúma em
situações normais e de emergência. Organizar o veículo e providenciar a reposição de materiais; cuidar
dos equipamentos necessários para realização do resgate; executar outras a�vidades designadas pela
ins�tuição correlatas a sua área de atuação. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

1 - EM JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 3,0 

B - EM REGIME DE REVEZAMENTO: 

a) Geral: jornada de revezamento, diurnos ou noturnos, em dias úteis, finais de semana ou feriados,
conforme escala determinada pela Administração Pública. 

b) Número de VRV: valor proporcional à hora trabalhada da jornada do item "1". 

RECRUTAMENTO: 
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a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Fundamental completo e habilitação de motorista na Categoria "D" 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de motorista. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL III-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12".  
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGOS DO GRUPO E - CARGOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF 

CARGO: Cirurgião-Den�sta - ESF 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Odontológico em Estratégia em Saúde da Família - ESF 
GRUPO - E: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 50 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de natureza especializada, executar a�vidades profissionais da 
área da saúde correspondentes à sua especialidade, tais como: realizar diagnós�co com a finalidade de 
obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; realizar a atenção a
saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnós�co, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e cole�va a todas as famílias, a
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os 
procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, 
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de 
próteses dentárias elementares; realizar a�vidades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
coordenar e par�cipar de ações cole�vas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
acompanhar, apoiar e desenvolver a�vidades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma mul�disciplinar; realizar supervisão
técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); par�cipar do gerenciamento 
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; atuar como assistente técnico em 
processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município e emi�r laudos e pareceres quando 
solicitado pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de natureza especializada, executar a�vidades profissionais da
área da saúde, correspondentes à sua especialidade, conforme protocolos ou outras norma�vas técnicas
estabelecidas pelo gestor federal, estadual ou municipal, observadas as disposições legais da profissão,
tais como: realizar diagnós�co com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a
programação em saúde bucal; realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnós�co, tratamento, acompanhamento, reabilitação, manutenção da saúde e
ações de vigilância em saúde) individual e cole�va a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos,
em todas as fases do desenvolvimento humano (infância, adolescência, idade adulta e terceira idade), de
acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os procedimentos clínicos, em geral, na
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saúde bucal, incluindo atendimento das urgências/emergências, cirurgias ambulatoriais (exodon�a dente
decíduo-permanente-terceiro molar, cirurgia de lesão, entre outros), tratamento e diagnós�co
endodôn�co e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação/manutenção de próteses
dentárias ou aparelhos ortodôn�cos com finalidade preven�va; realizar a�vidades programadas e de
atenção à demanda espontânea; realizar tomadas radiográficas e revelação do filme radiográfico com
finalidade diagnós�ca individual; coordenar e par�cipar de ações cole�vas voltadas à promoção da saúde
e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver a�vidades referentes à saúde bucal
com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma
mul�disciplinar; realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e/ou Auxiliar em Saúde
Bucal (ASB); par�cipar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de Saúde Bucal; registrar corretamente, nos sistemas de informação de âmbito federal, estadual
ou municipal, os dados relacionados a execução dos serviços inerentes ao cargo e/ou função; par�cipar
do planejamento, realização e avaliação dos programas de saúde, elaborando normas técnicas e
administra�vas no município e desenvolver a�vidades gerenciais no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde, quando solicitado; gerir setor, unidade, serviço, programa ou semelhante, quando designado pelo
gestor da pasta; realizar trabalho de regulação de pacientes em fila de espera e auditoria, quando
habilitado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do
Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados. (Redação dada pela Lei Complementar nº
478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais, com dedicação exclusiva 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 11,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Odontologia, com registro no órgão competente; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de den�sta; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Médico - ESF 

NÍVEL: VI
SERVIÇO: Medicina em Estratégia em Saúde da Família - ESF 
GRUPO - E: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 50 60 (Redação dada pela Lei Complementar nº 478/2022) 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 
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ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada, para
realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos 
procedimentos cirúrgicos ou procedimentos médicos como lavagens de ouvidos entre outros que devam 
ser realizados na própria UBS, em visitas domiciliares e nas ins�tuições de longa permanência; a�vidades 
em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
(escolas, associações, ins�tuições de longa permanência, etc); realizar a�vidades programadas e de 
atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêu�co 
do usuário; indicar, de forma compar�lhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir, 
realizar e par�cipar das a�vidades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e par�cipar
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB; atuar como 
assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada,
envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, programação e execução de a�vidades per�nentes à
defesa e proteção da saúde individual e cole�va; prestar atendimento médico a pacientes nos
ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos serviços de pronto atendimento ou em outras unidades de
saúde do Município, nos aspectos cura�vos e preven�vos em pacientes da clínica médica, abrangendo a
iden�ficação, avaliação e terapêu�ca, clínica ou cirúrgica, recomendados; prestar serviços no âmbito de
saúde pública executando a�vidades clínicas epidemiológicas e laboratoriais, formulando programas e
assumindo ações de promoção prevenção e recuperação da saúde da cole�vidade; realizar visitas
médicas a pacientes internados da clínica médica e atendimento domiciliar quando solicitado, anotando
no prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspec�va de evolução do quadro
clínico dos pacientes; elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade
clínica, examinando, interpretando exames complementares realizados; emi�r laudo de exames
complementares solicitados a pacientes da clínica médica; comparecer às reuniões técnico-cien�ficas ou
administra�vas, quando convocado, para o bom funcionamento das a�vidades de Saúde no Município;
promover, par�cipar de programas de educação e divulgação do autocuidado, incen�vando os pacientes a
conscien�zarem-se da importância das ações preven�vas de saúde; promover o uso racional de
medicamentos; efetuar exames preven�vos em escolares; par�cipar de juntas médicas quando solicitado;
cumprir as normas e ro�nas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou
equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de atendimento
conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta
própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras a�vidades da área onde
es�ver lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de interesse do
Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretaria; realizar consultas e
procedimentos de medicina, a�vidades em grupo; realizar a�vidades programadas e de atenção à
demanda espontânea; contribuir, par�cipar, e realizar a�vidades de educação permanente; registrar
corretamente, nos sistemas de informação de âmbito federal, estadual ou municipal, os dados
relacionados a execução dos serviços inerentes ao cargo e/ou função; administrar, planejar, coordenar,
apoiar, avaliar e executar a�vidades e ações de medicina; realizar assistência integral (promoção e
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnós�co, tratamento, reabilitação, manutenção da saúde,
urgência/emergência e ações de vigilância em saúde) aos indivíduos e famílias do município, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.),
individual e cole�va, a indivíduos e a grupos específicos, em todas as fases do desenvolvimento humano
(infância, adolescência, idade adulta e terceira idade); Atuar conforme protocolos ou outras norma�vas
técnicas estabelecidas pela secretaria de saúde municipal, assim como as três esferas de poderes do SUS,
observadas as disposições legais da profissão, bem como realizar consulta domiciliar, solicitar exames e
prescrever medicamentos; realizar o pronto atendimento nas urgências e emergências, segundo fluxos e
protocolos estabelecidos; garan�r a con�nuidade da atenção ao usuário em intercorrência, até que o
mesmo seja encaminhado para unidade de internação, através do atendimento pré-hospitalar, caso esteja
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em visita domiciliar nesse momento; realizar paracentese, re�rada de fecaloma em usuários
acompanhados pelo serviço; Avaliar as caracterís�cas de normalidade do estoma, o efluente e a pele;
reforçar e/ou orientar a prevenção de derma�te periestoma, ou ainda tratar as afecções cutâneas
instaladas; realizar atendimento palia�vo com foco no controle de sintomas; realizar outras atribuições
per�nentes ao cargo, conforme legislação vigente; par�cipar do planejamento, realização e avaliação dos
programas de saúde, elaborando normas técnicas e administra�vas no município; gerir setor, unidade,
serviço, programa ou semelhante, quando designado pelo gestor da pasta; realizar trabalho de regulação
de pacientes em fila de espera e auditoria, quando habilitado; atuar como assistente técnico em
processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando
solicitados; avaliar usuários encaminhados para o serviço mediante critérios de elegibilidade vigentes;
realizar consultas clínicas e procedimentos, quando indicado ou necessário, nos diversos espaços
(unidades de saúde, ocupações, abrigos e hotéis populares etc.); realizar consultas clínica, cirurgias
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnós�cos; realizar
a�vidades programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a
serviços de média e alta complexidade, através do SISREG, respeitando fluxos de referência e contra
referência locais, mantendo sua responsabilidade pela coordenação do cuidado, acompanhando o plano
terapêu�co do usuário; contribuir, realizar e par�cipar das a�vidades de educação permanente da
equipe; par�cipar do gerenciamento dos insumos médicos necessários para o adequado funcionamento
do trabalho da equipe; visitar pacientes na rua; avaliar as a�vidades co�dianas com foco na melhoria dos
atendimentos; acompanhar as linhas de cuidado de doenças crônicas e agudas, transmissíveis e não
transmissíveis, bem como a atenção a todos os ciclos de vida, incluídos os atendimentos a hipertensão,
diabetes, pré-natal, tuberculose, hanseníase e outros; acompanhar as solicitações de especialidades via
SISREG; atuar na regulação para referência no SISREG de solicitações de procedimentos e consultas
especializadas; contribuir para a construção de um projeto terapêu�co singular do usuário; realizar as
demais atribuições específicas do médico, conforme legislação vigente. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 20,2 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Medicina, com registro no órgão competente. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de médico. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Enfermeiro - ESF 
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NÍVEL: VI
SERVIÇO: Enfermagem em Estratégia em Saúde da Família - ESF 
GRUPO - E: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 50  65  (Redação dada pela Lei Complementar nº 478/2022) 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada, que 
consiste em realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consulta 
de enfermagem, procedimentos, a�vidades em grupo e conforme protocolos ou outras norma�vas 
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as
disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, 
quando necessário, usuários a outros serviços; realizar a�vidades programadas e de atenção à demanda 
espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros 
membros da equipe; contribuir, par�cipar, e realizar a�vidades de educação permanente da equipe de 
enfermagem e outros membros da equipe; e par�cipar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou 
administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de natureza especializada, que consiste em realizar atenção à
saúde (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, acompanhamento, reabilitação,
manutenção da saúde, urgência/emergência e ações de vigilância em saúde) aos indivíduos e famílias do
município, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações, etc.), individual e cole�va, a indivíduos e a grupos específicos, em todas as fases do
desenvolvimento humano (infância, adolescência, idade adulta e terceira idade); realizar consultas e
procedimentos de enfermagem, a�vidades em grupo e conforme protocolos ou outras norma�vas
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual ou municipal, observadas as disposições legais da
profissão: solicitar exames complementares, prescrever medicamentos e encaminhar, quando necessário,
usuários a outros serviços; realizar a�vidades programadas e de atenção à demanda espontânea;
planejar, gerenciar, avaliar e supervisionar conforme norma�vas do Coren as ações desenvolvidas pelos
Técnicos em Enfermagem; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes
Comunitários de Saúde em conjunto com os outros membros da equipe, no âmbito das Unidades de
Saúde; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pela equipe de saúde, avaliando a qualidade
do serviço prestado; contribuir, par�cipar, e realizar a�vidades de educação permanente da equipe de
enfermagem e outros membros da equipe; par�cipar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento do Serviço de Saúde; registrar corretamente, nos sistemas de informação de
âmbito federal, estadual ou municipal, os dados relacionados a execução dos serviços inerentes ao cargo
e/ou função; par�cipar do planejamento, realização e avaliação dos programas de saúde, elaborando
normas técnicas e administra�vas no município e desenvolver a�vidades gerenciais no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde, quando solicitado; gerir setor, unidade, serviço, programa ou semelhante,
quando designado pelo gestor da pasta; realizar trabalho de regulação de pacientes em fila de espera e
auditoria, quando habilitado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administra�vos de
interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando solicitados. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais com dedicação exclusiva 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 8,0 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
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RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 
b) Requisitos: 
1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Enfermagem, com registro no órgão competente; 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de enfermeiro; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G".  (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Técnico em Enfermagem - ESF 

NÍVEL: V 
SERVIÇO: Serviços de Técnico de Enfermagem em Estratégia em Saúde da Família - ESF 
GRUPO - E: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 100 

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: a�vidades de nível médio envolvendo a execução de Enfermagem rela�vos a observação,
cuidado e aplicação de tratamento bem como a par�cipação de programas voltados para a saúde pública; 
bem como par�cipar das a�vidades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício
de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc); realizar a�vidades programadas e de atenção à demanda
espontânea; realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da
equipe; par�cipar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; e 
contribuir, par�cipar e realizar a�vidades de educação permanente; atuar como assistente técnico em
processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando 
solicitados pelas Secretarias. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível médio envolvendo a execução de serviços de enfermagem rela�vos a
observação, cuidado e aplicação de tratamento, bem como a par�cipação de programas voltados para a
saúde; par�cipar do planejamento e organização dos serviços de enfermagem, entre outras a�vidades
inerentes ao cargo e/ou função; atuar em serviços de imunização quando capacitado; par�cipar das
a�vidades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.);
realizar a�vidades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar ações de educação em
saúde, conforme planejamento da equipe; registrar corretamente, nos sistemas de informação de âmbito
federal, estadual ou municipal, os dados relacionados a execução dos serviços inerentes ao cargo e/ou
função; par�cipar do gerenciamento dos insumos necessários; e contribuir, par�cipar e realizar a�vidades
de educação permanente; realizar a�vidades de gestão quando designado. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 478/2022) 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
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a) Geral: 40 horas semanais com dedicação exclusiva 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 4,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo e curso técnico na área específica; 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Técnico em Enfermagem; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL V-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 

CARGO: Auxiliar em Saúde Bucal - ESF 

NÍVEL: III 
SERVIÇO: Atendimento em consultório odontológico em Estratégia em Saúde da Família - ESF 
GRUPO E: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 50 

LOTAÇÃO: Secretaria da Saúde 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível médio, de complexidade mediana, consiste na recepção de pacientes,
marcação de consultas, manutenção do gabinete Odontológico em perfeitas condições de Higiene,
auxiliar o odontólogo no que for necessário e outras a�vidades inerentes a função; bem como: realizar
ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; realizar a�vidades programadas e de atenção à
demanda espontânea; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; auxiliar e instrumentar os profissionais nas
intervenções clínicas; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; acompanhar, apoiar
e desenvolver a�vidades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da
família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma mul�disciplinar; aplicar medidas de
biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos; processar filme radiográfico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; manipular
materiais de uso odontológico; e par�cipar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos,
exceto na categoria de examinador. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 2,0 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias


13/10/2022 10:58 Lei Complementar 14 1999 de Criciúma SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/1999/1/14/lei-complementar-n-14-1999-institui-o-plano-de-classificacao-de-ca… 119/130

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 
1 - Ensino Médio completo; 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função em Saúde Bucal e registro no órgão

competente; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL III-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "01 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 101/2013) 
 
------ 

CARGO: Pedagogo 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Assistência Social 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

ATRIBUIÇÕES: 

A�vidades de nível superior de natureza assistencial, de grande complexidade dado ao envolvimento com
os aspectos comportamentais do socioeducando, abrangendo planejamento, execução e avaliação de
a�vidades pedagógicas. O pedagogo comporá a equipe mínima exigida pelo Sistema Nacional de
Atendimento Socioeduca�vo - SINASE, com as a�vidades voltadas à educação (acompanhamento junto a
ins�tuição de ensino) dos adolescentes inclusos em medida socioeduca�va. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais. 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 

1 - Portador de Diploma de Nível Superior em Pedagogia e registro no órgão competente. 
2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Pefdagogo 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do edital de concurso público e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12" 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias
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Complementar nº 456/2022) 

CARGO: Advogado (CREAS) 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Assistência Social 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 01 
LOTAÇÃO: Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS (Secretaria Municipal de
Assistência Social) 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientação jurídico-social; alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações
desenvolvidas; par�cipação nas a�vidades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de
trabalho; par�cipação das a�vidades de capacitação e formação con�nuada da equipe do CREAS,
reuniões de equipe, estudos de casos, e demais a�vidades correlatas; par�cipação de reuniões para
avaliação das ações e resultados a�ngidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas para a
definição de fluxos; ins�tuição de ro�na de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização
dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. Acompanhar, responder e representar o
CREAS junto aos órgãos competentes (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas,
Conselhos Tutelares, etc.) nos casos de direitos violados acompanhados pelo CREAS. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais. 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 

1 - Portador de Diploma do Curso Superior em Direito. 
2 - Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 
3 - Demais requisitos previstos pelo concurso ou legislação municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12" 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 456/2022) 

CARGO: Educador Social 
NÍVEL: V 
SERVIÇO: Assistência Social 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 05 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

ATRIBUIÇÕES: 

A�vidades de nível médio de natureza assistencial, de média complexidade dado ao desenvolvimento
tanto de tarefas rela�vas à preservação da integridade �sica e psicológica dos adolescentes e dos

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/45/456/lei-complementar-n-456-2022-cria-os-cargos-de-pedagogo-advogado-creas-e-educador-social-e-da-outras-providencias
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funcionários quanto às a�vidades pedagógicas e profissionalizantes específicas. É o profissional que
acompanha junto a en�dade o adolescente incluso em medida socioeduca�va. Também fará atendimento
nos serviços de atendimento a população em situação de rua. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais. 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 

1 - Ensino Médio Completo 
2 - Qualificação para o exercício da função de Educador Social. 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do edital de concurso público e/ou Legislação Municipal 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: V-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12" 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 456/2022) 

CARGO: AUXILIAR EM FARMÁCIA 
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Auxiliar em Farmácia 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 15 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível médio, de complexidade mediana, as quais consistem em: Recepcionar
e acolher os usuários de forma educada e esclarecedora; Desempenhar as a�vidades sob supervisão
direta e em apoio ao farmacêu�co; Auxiliar nas a�vidades técnico-gerenciais desenvolvidas pelo
farmacêu�co, em quaisquer áreas de atuação, de forma a colaborar com o bom funcionamento do
serviço, com a manutenção da farmácia mantendo-a em perfeitas condições de higiene e organização;
Cumprir o disposto nas Normas, Procedimentos, Regulamentos e Legislações vigentes estabelecidas em
âmbito Municipal, Estadual e Federal; Auxiliar em todas as a�vidades que lhe forem atribuídas pelo
farmacêu�co, dentre elas a escrituração e lançamento informá�co de dados de produção, manipulação,
distribuição, prescrição, dispensação e consumo de medicamentos e insumos farmacêu�cos sujeitos a
controle especial determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Par�cipar de ações
e/ou programas sobre educação con�nuada. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 
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a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 

1 - Ensino Médio completo. 
2 - Qualificação com habilitação para o exercício da função de Auxiliar em Farmácia; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL IV-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 478/2022) 

CARGO: Profissional de Educação Física     
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Execução de A�vidades Físicas relacionadas a Atenção Básica 
GRUPO - A: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 06 
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde, com exercício em outra Secretaria, de acordo com a necessidade da
Administração Pública. 

ATRIBUIÇÕES: A�vidades de nível superior, de natureza especializada, executar a�vidades profissionais da
área da saúde, correspondentes à sua especialidade, conforme protocolos ou outras norma�vas técnicas
estabelecidas pelo gestor federal, estadual ou municipal, observadas as disposições legais da profissão,
tais como: exercer a�vidade de especialista em exercício �sico em todos os níveis da saúde pública,
primário, secundário e terciário, através da prescrição, orientação, acompanhamento, controle, avaliação,
consulta, visita domiciliar, solicitação e interpretação de exames complementares, interconsultas,
diagnós�co, determinação terapêu�ca, mensuração de respostas hemodinâmicas, ven�latórias e
metabólicas, elaboração e emissão laudos, declarações, pareceres, relatórios, diretrizes, consensos e
recomendações relacionadas ao exercício �sico; realizar grupos de prá�cas corporais, educação em saúde
entre outros grupos, ergonômicas, matriciamento e territorialização, considerar fatores de risco, definir
indicações e contraindicações, planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar, supervisionar,
desenvolver e avaliar ações, aplicar métodos e técnicas psicomotoras, u�lizar prá�cas integra�vas
complementares (quando possuir qualificação para tal), determinar as condições e critérios de referência
e contrarreferência, planejar, e executar intervenções a população em geral com obje�vo de prevenção,
recuperação e tratamento das doenças, lesões e seus agravos, promoção da saúde, melhora do
funcionamento fisiológico, condicionamento e o desempenho �sico corporal, espor�vo, manutenção da
autonomia, o autocuidado, o bem-estar, compensação de distúrbios funcionais, o restabelecimento de
capacidades �sicas, autoes�ma e a manutenção das boas condições de vida e da saúde; exercer
responsabilidade técnica, respeitando o previsto nas normas e regulamentações expedidas pelo Sistema
CONFEF/CREFs, considerando os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e é�ca no
atendimento. Par�cipar do planejamento, realização e avaliação dos programas de saúde, elaborando
normas técnicas e administra�vas no município desenvolver a�vidades gerenciais no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde, quando solicitado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administra�vos de interesse do Município e emi�r laudos e pareceres quando solicitado; gerir setor,
unidade, serviço, programa ou semelhante, quando designado pelo gestor da pasta; realizar trabalho de
regulação de pacientes em fila de espera e auditoria, quando habilitado; atuar como assistente técnico
em processos judiciais ou administra�vos de interesse do Município, emi�r laudos e pareceres quando
solicitados. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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a) Geral: 40 horas semanais 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 
c) Número de VRV: 6,0 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 

1 - Portador de Diploma de Nível Superior de Bacharel em Educação Física, com registro no órgão
competente; 

2 - Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Educador Físico; 
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G" (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 478/2022) 

CARGO: ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO 
NÍVEL: VI
SERVIÇO: Serviços Administra�vos Educacionais 
GRUPO: Cargo Efe�vo 
Nº de VAGAS: 90 
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação 

ATRIBUIÇÕES: Coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da secretaria escolar da unidade de
ensino: Apontar a frequência dos funcionários, iden�ficando-os. Apresentar ao Diretor, em tempo hábil,
todos os documentos que devem ser assinados. Assinar juntamente com o Diretor, os documentos
escolares que forem expedidos, inclusive os diplomas e cer�ficados. Atender ao público, na área de sua
competência. Auxiliar na elaboração de relatórios. Computar e classificar dados referentes à organização
da escola. Comunicar à direção toda irregularidade que venha a ocorrer na secretaria escolar. Comunicar
à Equipe Gestora os casos de alunos que necessitam regularizar sua vida escolar, em relação à falta de
documentação e outros aspectos per�nentes, observados os prazos estabelecidos pela legislação em
vigor. Conhecer a estrutura, compreender e viabilizar o funcionamento das instâncias colegiadas na
unidade escolar. Coordenar e supervisionar as a�vidades referentes à matrícula, transferência, adaptação
e conclusão de curso. Executar a�vidades correlatas atribuídas pela direção da unidade de ensino.
Executar a�vidades de natureza técnico-administra�va da secretaria escolar, com uso das tecnologias de
comunicação e informação (TICs) e apoio de so�wares da Prefeitura. Organizar e manter em dia a
coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de serviço, circulares, resoluções e demais
documentos. Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar e o registro de assentamentos dos
alunos, de forma a permi�r, em qualquer época, a verificação da iden�dade e regularidade da vida
escolar do aluno e a auten�cidade dos documentos escolares. Organizar e preparar a documentação
necessária para o encaminhamento de processos diversos. Preencher cer�ficados, vida escolar, fichas e
registro de desempenho. Preparar e secretariar reuniões, quando convocado pela direção. Prestar
atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal e transmissão de
informações. Protocolar e processar todos os requerimentos, rela�vos à matrícula e transferência. Redigir
e expedir toda a correspondência oficial da unidade escolar. Monitorar o preenchimento do diário online
pelos professores, orientando sempre que necessário. Registrar e manter atualizados os assentamentos
funcionais dos servidores. Responder pela escrituração e documentação, assinando os documentos que

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
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devem, por lei, conter sua assinatura. Rever todo o expediente a ser subme�do a despacho do Diretor.
Secretariar os trabalhos da Direção. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais
distribuídos à secretaria. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: 40 horas semanais 
b) Número de VRV: 5,0 
c) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos

e feriados. 

RECRUTAMENTO: 

a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos. 
b) Requisitos: 

1-Portador de Diploma de Nível Superior Licenciatura, com registro no órgão competente; 

2 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo sele�vo e/ou Legislação Municipal. 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 

a) Acesso: NÍVEL VI-A 
b) Progressão: Por tempo de serviço com avanço do padrão "00 ao 12". 
c) Promoção: Por merecimento, com avanço da classe "A a G". (Redação acrescida pela Lei

Complementar nº 478/2022) 

 
ANEXO II 

 
QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 

  

 

 ________________________________________________________________________ 

|Nº de| VAGA|      CARGO COM FUNÇÃO GRATIFICADA      |   FG   |    VRV   | 

|ordem|     |      INSTITUÍDAS PELA PRESENTE LEI     |        |          | 

|=====|=====|========================================|========|==========| 

|   01|   02|Analista de Sistemas                    |FG-6    |       2,5| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   02|   08|Chefe de Departamento                   |FG-5    |       2,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   03|   12|Chefe de Setor                          |FG-2    |       0,5|

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   04|   10|Especialista em Assuntos Educacionais   |FG-4    |       1,5| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   05|   02|Téc. em Raio X                          |FG-5    |       2,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   06|   42|Agente de Serviços Ocupacionais         |FG-2    |       0,5| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   07|   12|Chefe de Divisão                        |FG-3    |       1,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   08|   20|Agente de Serviços                      |FG-1    |       0,3| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   09|   10|Execução  de Serviços de Complexidade e,|FG-6    |       2,5| 

|     |     |fora  das atribuições previstas no cargo|        |          | 

|     |     |efetivo                                 |        |          | 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   10|   01|Diretor Técnico de Saúde                |FG-7|   |       6,8| (Cargo criado pela Lei Complementar nº 

41/2005) 

|_____|_____|________________________________________|________|__________|

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/47/478/lei-complementar-n-478-2022-modifica-dispositivos-da-lei-complementar-n-12-99-e-da-lei-complementar-n-14-99-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2005/4/41/lei-complementar-n-41-2005-cria-e-disciplina-a-funcao-de-direcao-tecnica-na-estrutura-da-secretaria-de-saude-do-municipio-de-criciuma-altera-a-lei-complementar-n-014-99-e-da-outras-providencias
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ANEXO III 
 

QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
 

 
 

 

  

 

 ________________________________________________________________________ 

|nº de| VAGA|     CARGOS COM FUNÇÃO DE CONFIANÇA     |   FC   |    VRV   | 

|ordem|     |      INSTITUÍDOS PELA PRESENTE LEI     |        |          | 

|=====|=====|========================================|========|==========| 

|   01|   01|Analista de Sistemas                    |FC-7    |       6,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   02|   01|Contador Geral                          |FC-7    |       6,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   03|   04|Chefe da Fiscalização                   |FC-5    |       4,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   04|   02|Contador                                |FC-4    |       3,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   05|   01|Tesoureiro                              |FC-5    |       4,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   06|   10|Especialista em Assunt. Educacionais    |FC-2    |       1,5| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   07|   30|Agente Ocupacional                      |FC-2    |       1,5| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   08|   12|Coordenador de Divisão                  |FC-3    |       2,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   09|   05|Coordenador de Departamento             |FC-4    |       3,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   10|   10|Agente de Serviços                      |FC-1    |       1,0| 

|-----|-----|----------------------------------------|--------|----------| 

|   11|   05|Membro do Conselho Tutelar              |FC-6    |       5,5| 

|_____|_____|________________________________________|________|__________|



13/10/2022 10:58 Lei Complementar 14 1999 de Criciúma SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/1999/1/14/lei-complementar-n-14-1999-institui-o-plano-de-classificacao-de-ca… 126/130

ANEXO IV 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO COM SUBSÍDIO DETERMINADO PELA CÂMARA - A 

ANEXO IV - B 

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO - CCs 

 

  

 

ANEXO III 

 

QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 _______________________________________________________________ 

|Nº DE|Nº DE|           NOME DO CARGO            |SÍMBOLO | VRV | 

|ORDEM|VAGAS|                                    |DO CARGO|     | 

|=====|=====|====================================|========|=====| 

|  01 |  40 |Agente de Serviços                  | FC-1   | 1,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  02 |  20 |Especialista em Assist. Educação    | FC-2   | 2,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  03 |  40 |Coordenador de Serviços             | FC-3   | 3,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  04 |  02 |Contador                            | FC-3   | 3,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  05 |  12 |Técnico                             | FC-3   | 3,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  06 |  10 |Executor de Serviços de Complexidade| FC-3   | 3,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  07 |  02 |Coordenador de Educação Especial    | FC-3   | 3,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  08 |  02 |Tesoureiro                          | FC-4   | 4,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  09 |  05 |Membro de Conselho Tutelar          | FC-4   | 4,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  10 |  02 |Pregoeiro                           | FC-4   | 4,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  11 |  04 |Chefe de Fiscalização               | FC-5   | 5,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  12 |  10 |Analista de Sistemas                | FC-6   | 6,0 | 

|-----|-----|------------------------------------|--------|-----| 

|  13 |  01 |Contador Geral                      | FC-6   | 6,0 | 

|  13 |  02 |Contador                            | FC-6   |15,0 | (Redação dada pela Lei Complementar nº 463/202

2) 

|-----+-----+------------------------------------+--------+-----| 

|Total..150 151                                                 | (Redação dada pela Lei Complementar nº 463/202

2) 

|_______________________________________________________________| (Redação dada pela Lei Complementar nº 64/2009) 

 

  

 

 ___________________________________________________________________ 

|Nº de|VAGA|                   CARGOS EM COMISSÃO                   | 

|ordem|    |              INSTITUÍDOS PELA PRESENTE LEI             | 

|=====|====|========================================================| 

|   01|  08|Secretários                                             | 

|-----|----|--------------------------------------------------------| 

|   02|  01|Procurador - Nível de Secretário                        | 

|-----|----|--------------------------------------------------------| 

|   03|  01|Procurador Adjunto                                      | 

|-----|----|--------------------------------------------------------| 

|   04|  12|Secretários Adjuntos                                    | 

|-----|----|--------------------------------------------------------| 

|   05|  01|Chefe de Gabinete - Nível de Secretário Adjunto         | 

|-----|----|--------------------------------------------------------| 

|   06|  02|Diretor  Presidente  de  Fundações - Nível de Secretário| 

|     |    |Adjunto                                                 | 

|_____|____|________________________________________________________|

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/46/463/lei-complementar-n-463-2022-altera-a-nomenclatura-numero-de-vagas-e-vencimento-base-de-cargo-do-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2022/46/463/lei-complementar-n-463-2022-altera-a-nomenclatura-numero-de-vagas-e-vencimento-base-de-cargo-do-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2009/6/64/lei-complementar-n-64-2009-dispoe-sobre-a-organizacao-e-a-estrutura-da-administracao-publica-do-poder-executivo-do-municipio-e-da-outras-providencias
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ANEXO V 

 
QUADRO DE INATIVADOS 

 

  

 

 _____________________________________________________________________ 

|Nº de|VAGA|           CARGOS EM COMISSÃO           |  NÍVEL |   VRV  | 

|ordem|    |      INSTITUÍDOS PELA PRESENTE LEI     |        |        | 

|=====|====|========================================|========|========| 

|   01|  01|Secretário  Geral  do  Cons.  Munic.  do|CC-1    |     6,8| 

|     |    |Contribuinte                            |        |        | 

|-----|----|----------------------------------------|--------|--------| 

|   02|  01|Ouvidor Geral                           |CC-1    |     6,8| 

|-----|----|----------------------------------------|--------|--------| 

|   03|  24|Assessor de Secretaria                  |CC-1    |     6,8| (04 vagas extintas pela Lei Complementar 

nº 45/2005) 

|     |  28|                                        |        |        | 

|-----|----|----------------------------------------|--------|--------| 

|   04|  43|Chefe de Departamento                   |CC-1    |     6,8| (01 vaga extinta pela Lei Complementar n

º 41/2005) 

|     |  44|                                        |        |        | 

|-----|----|----------------------------------------|--------|--------| 

|   05|  34|Assessor de Departamento                |CC-2    |     3,4| 

|-----|----|----------------------------------------|--------|--------| 

|   06|  85|Chefe de Divisão                        |CC-2    |     3,4| 

|-----|----|----------------------------------------|--------|--------| 

|   07|  48|Assessor de Divisão                     |CC-3    |     1,8| 

|-----|----|----------------------------------------|--------|--------| 

|   08|  75|Chefe de Setor                          |CC-3    |     1,8| 

|-----|----|----------------------------------------|--------|--------| 

|   09|  79|Assistente de Setor                     |CC-4    |     1,3| 

|-----|----|----------------------------------------|--------|--------| 

|   10|  40|Agente de Serviços                      |CC-5    |     1,0|

|_____|____|________________________________________|________|________|

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2005/4/45/lei-complementar-n-45-2005-altera-o-valor-do-vencimento-base-dos-ocupantes-do-cargo-de-advogado-previsto-na-lei-complementar-n-014-de-20-de-dezembro-de-1999-alterada-pela-lei-complementar-n-032-de-06-de-maio-de-2004-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2005/4/41/lei-complementar-n-41-2005-cria-e-disciplina-a-funcao-de-direcao-tecnica-na-estrutura-da-secretaria-de-saude-do-municipio-de-criciuma-altera-a-lei-complementar-n-014-99-e-da-outras-providencias
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 _____________________________________ 

| Nº |      CARGOS DE INATIVADOS      | 

|====|================================| 

|  01|Diretor Aposentado              | 

|----|--------------------------------| 

|  16|Diretor I                       | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Diretor III                     | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Diretor Regente                 | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Especialista     em     Assuntos| 

|    |Educacionais III                | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Especialista     em     Assuntos| 

|    |Educacionais IV                 | 

|----|--------------------------------| 

|  41|Professor I Aposentado          | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Professor II Aposentado         | 

|----|--------------------------------| 

|  06|Professor II Aposentado         | 

|----|--------------------------------| 

|  03|Professor IV Aposentado         | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Pensionista de Professor        | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Pensionista Professor I         | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista Professor II        | 

|----|--------------------------------| 

|  03|Pensionista                     | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista Fotógrafo           | 

|----|--------------------------------| 

|    |Pensionista PSM                 | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Pensionista           Assistente| 

|    |Administrativo                  | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Pensionista de Aux. de Escola   | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Pensionista Servente de Escola  | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Pensionista Salário Mínimo      | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista  -  Chefe  de  Depto| 

|    |CC-2                            | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista  Fiscal  de Tributos| 

|    |II                              | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Pensionista Motorista           | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Administrador de Obras          | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Agente de Promoções             | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Almoxarife                      | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Assistente Técnico              | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Assistente Técnico I            | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Assistente Técnico III          | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Assistente      Depto.     Apoio| 

|    |Administrativo                  | 

|----|--------------------------------| 

|  18|Servente de Escola              | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Operário Braçal                 | 

|----|--------------------------------| 

|  04|Agente Operacional              | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Enc. de Estrada não pavimentada | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Aux. Administrativo             | 

|----|--------------------------------| 

|  06|Agente de Ativ. Complementares  | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Fiscal de Rendas e Tributos     | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Agente de Limpeza Pública       | 
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|----|--------------------------------| 

|  02|Agente de Vigilância            | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Médico                          | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Motorista                       | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Secretário                      | 

|----|--------------------------------| 

|  09|Servente Aposentada             | 

|----|--------------------------------| 

|  09|Servente Estatutária Aposentada | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Supervisor de Obras Aposentado  | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Técnico em Contabilidade        | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Telefonista                     | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Tesoureiro                      | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Inspetor de Receitas            | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista CC-2                | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Assessor     Financeiro     CC-2| 

|    |Aposentado                      | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista CC-4                | 

|----|--------------------------------| 

|  07|Agente Administrativo Aposentado| 

|----|--------------------------------| 

|  01|Agente de Manutenção            | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Agrimensor Aposentado           | 

|----|--------------------------------| 

|  02|Pensionista Operário Braçal     | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista Operário Braçal     | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista Aux. de Enfermagem  | 

|----|--------------------------------| 

|  04|Pensionista      Assessor     de| 

|    |Planejamento                    | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista Agente de Vigilância| 

|----|--------------------------------| 

|  03|Pensionista Agente Operacional  | 

|----|--------------------------------| 

|  03|Pensionista Operador de Máquinas| 

|----|--------------------------------| 

|  02|Pensionista  Assistente  Técnico| 

|    |IV                              | 

|----|--------------------------------| 

|  01|Pensionista     Agente     ativ.| 

|    |Complementares                  | 

|----|--------------------------------| 

|  15|Chefe de Divisão Aposentado     | 

|____|________________________________| 
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.
 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 17/07/2022

 

  

 

ANEXO VI - CARGOS EM EXTINÇÃO 

 ___________________________________________________________________________________ 

|                 CARGO                 | ANEXO | GRUPO |    CH   |    DE   | Nº DE | 

|                                       |       |       | SEMANAL | Nº VAGAS|  VRV  | 

|=======================================|=======|=======|=========|=========|=======| 

|Auxiliar em Saúde Bucal - ESF          |   I   |   E   |       40|       50|    2,0| 

|---------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------| 

|Auxiliar de Enfermagem (em extinção)   |   VI  |   -   |       40|      134|    2,0| 

|---------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------| 

|Atendente Odontológico (em extinção)   |   VI  |   -   |       40|       22|   2,67| (VRV alterado pela Lei Comp

lementar nº 222/2017) 

|                                       |       |       |         |         |    1,7| 

|_______________________________________|_______|_______|_________|_________|_______| (Redação acrescida pela Lei 

Complementar nº 101/2013) 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2017/22/222/lei-complementar-n-222-2017-altera-o-anexo-i-grupo-b-e-grupo-b-1-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/criciuma/lei-complementar/2013/10/101/lei-complementar-n-101-2013-altera-o-quadro-de-anexos-da-lei-complementar-n-14-de-20-de-dezembro-de-1999-do-municipio-de-criciuma-e-da-outras-providencias

