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Art.20 - Ficam criados no quadro de pessoal da Prefeitura da Estância Turística de Santa

Fé do sul e passam a integrar o Anexo 1-A da Lei complementar no 8',t , de 17 de

dezembro de 2002, os cargos públicos de provimento efetivo, conforme segue

especificado no Anexo "C" da presente lei.

§1o - As descrições dos cargos ora criados seguem especificadas conforme anexo "D"

da presente lei e passam a integrar o Anexo 7 (Anexo B) da Lei complementar no 8í, de

"17 de dezembro de 2002.

AÉ. 3o - O Anexo 1-B: Os cargos públicos de provimento efetivo integrantes de carreira,

da Lei complementar no. 81 , de 17 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescido dos

cargos públicos constantes no Anexo "E" da presente lei.

Art. 40 - As descrições dos cargos de Fiscal de obras, Fonoaudiólogo, Motorista

categoria D, Nutricionista, operador de Máquinas e Pintor, seguem especificadas

conforme anexo "D" da Presente lei e também passam a integrar o Anexo 7 (Anexo B)

da Lei complementar no 81 , de 17 de dezembro de 2002, com as devidas atualizaçõ

Íone: ('17)36i1-9500
Fone:0800 771 9500- 
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LEI COMPLEMENTAR NO 377, DE í3 DE OUTUBRO OIE2022,

Dá nova redaçáo a Lei complementar no 081, de 17 de dezembro de2002, que dispõe

sobre a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras

providências correlatas.

Evandro Farias Mura, Prefeito da Estância Turística de santa Fé do sul, Estado de são

Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga seguinte lei:

Art. 10 - o Anexo 1-A: Cargos públicos de provimento originário, da Lei complementar

no gí, de 17 de dezembro de 2002, com as alterações dadas pela Lei complementar no

346, de 29 de maio de 2019, passa a vigorar com as atualizações realizadas em

conformidade com o Anexo "A" da presente lei.

§ 1o - o Anexo 4: Cargos públicos de provimento efetivo, a serem extintos na vacância,

àa Lei complementar no 91, de 17 de dezembro de2002, passa a vigorar com as

atualizaçÕes realizadas em conformidade com o Anexo "8" da presente lei.

§ 2o - os cargos públicos de provimento efetivo originário, que não constarem nos

Anexos "A" e "8" desta lei, estão extintos.
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Art. 50 - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei onerarão as

próprias do Orçamento, suplementadas, se necessário'

AÉ.60 - Esta lei comPlementar data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário'

Prefeitura da Estância Tu

dotaçÕes

ca de Fé do Sul, 13 de outubro de2022.

u
n

ici

Registrada em livro proprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma

data.

"",*
Gilvan de Melo

Secretário de Administração
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ANEXO A

(ANExo í-A: cARGoS PúBLlcoS DE PROvIMENTo EFETlvo oRtGtNÁRloS)

uisitos para PreenchimentoPadrãoDenominaçãoQuantidade
16-A rso superior completo: administração de empresas ou p

íficos na área e o competente registro profissional no Conselho Regional d

ública, com conheci

inistra

Administrador1

em Admi ouncias ouou

Tecn DadosdeProcessamentoemianaeto dearea olursoC com ogsupenor pl
menhecicom coou daria aaSistem deou Computaçãonformação Engenh

Economia.

na área.
supenor com

18-AAdministrador de Rede2

16-Ade Fiscal1

Ensino fundamental incompleto: no mínimo até o 60 ano, conhecimentos
técnicasS maemeadas obrasoutras civiedde eifícios fachem pinturas
licaelde hidráuétrica eme nsta e

7-AAgente Operacional22

19-A
Curso superior completo em Direito, com conhecimentos específicos na área.

Analista Jurídico5

19-A
Curso superior completo: arquitetura e competente registro profissional

lho ionalde uitetura e
no

haria - CREA
Arquiteto2

Curso superior completo em Social, com
al.

emun
Jornalismoe com

'18-A4 Assistente de Comunicação

Curso superior completo e competente registro no Conselho Regional de

Assistência Social19-A20 Assistente Social

doEnsino Fundamental e Edu
com das séries inicia tsde vel to

lnfantil
itação em-A115 de Educação

Ensino fundamental comPleto
4-AAuxiliar de Desenvolvimento lnfantil180

13-A
Ensino fundamenta! incompleto, com perfil para o exercício da função.

Auxiliar de Educador/Cuidador10

Ensino ntal nae con10-AAuxiliar de on3
na7-AAuxiliar de Serviços de Ornamentação26

rselheiro AntônioPrêd tsne:'(17) 3631-9500

Fone:'0800 771 9500,

'. :'', .,

6 www.iantaÍedosul.sP.gov.br
§iI facebook.com/pref,santafedosul V:é do Sul , SP i (tP 1,5775-000
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Wtone: (17)3ó31-9500

Fon€: 0800 771 9500

nSE en om aÃmolemne ta conEducaciAuxiliar de Se30
Auxiliar de Serviços Gerais113 lo ano od oe dedF la oeSE ohon nCostrom eto regne al condfu maE Sn no p

sdn ouS audtaontoodna dlooh Ronc SE
7-AAuxiliar em Saúde Bucal8

pleto naom dBcomon rSn n SuE pe19-ABiomédico1 nte registro Profissional.Curso superior comPleto: odontologia e comPete
19-ACirurgião - Dentista1

a SCnn m 4metomncomentauf andnE S no7-AICo tvoets rteÍo Tde ranoC abr d p t'rca em conduzirbilitação e Prárteira de haEnsino fundamenta lincompleto, ca
VE ículos leves ou tratores

5-ACondutor de Veículos Leves14
hnseon Coistrontecoe mtán be S regAS coc peenm etoofl coISrso uCu plpe

c CRadid entaCo ban deoR
21-AContador

pleto na areaCurso su zaectaotónnuoon comI19-ACoordenador Admini strativo5
Ensino médio comPleto ou no lizaçáo na fuea.tória especia

í8-ACoordenador de Serviços
e edificação em obrasom noções dEnsino fundamental incompleto, c

7-ACoveiro
fi tianforme mean reacoSOSnt Semcl enco heeletod o comnE S n m pí 1-ADesenhista1 OSan25m n am didadonfudactoxe ercloram rficoéd o paSIn on M peE18-AEducador/Cu idador Residente3

COREN

onat ae Enfermagem -Conselho Regipleto e registro noCurso superior com20-AEnfermeiro21
deaone hoco no Sstro n Regnteet eo regcomro mcouS fl petrso pcu pe

EARria a chennErau eitetuA
19-AEngenheiro Agronomo1

itetu

dalonh Ron oC SEnStro egn reemcoero comuS n peteuC orS pletope
É4.a cRhannra nEu

19-AEngenheiro Civil5
istro profissionalntecomele oofl comr peteu ors SU ppe19-AFarmacê utico2 çõ Sntenrti ea CSSa le peSS brem ntoenco eh ColetcomSn n mo édE p14-Ateb nteie Amota MeostP uSdI brae oF sca10

Curso superior comPleto e comPe Étro profissional.tente reg

Fonoaudiólogo4
com o comPetente registro

Curso superior comPleto, especlalização na área e
21-AMédico Cardiologista1

E www.santafedosul.sP.gov.br
Íareboo(.cóm/pref.santafedosul

rselheiro Antônio Prado, 1616 - (entÍo
:é do Sul - SP I (tP 15/75'000
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21-AMédico Clínico Geral6

21-AMédico Dermatologista1

21-AMédico Endocrinologista1

21-AMédico Geriatra1

21-AMédico Ginecologista4

21-A1 Médico Neurologista

21-AMédico Oftalmologista1

21-AMédico Pediatra3

21-AMédico Psiquiatra1

21-AMédico Vascular1

19-AMédico Veterinário I1

13-A nor rncom o ano emm mosuMonitor Desportivo !3

8-A23 Motorista Categoria C

-A11Motorista Categoria D14

nte istro19-A rso comNutricionista5

\7
t
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ional de Medicina - M

Curso superior completo e com o competente registro profissional no Conselho
ional de Medicina - C.R.M

Curso superior completo, especialização na área e com o com petente registro
no Conselho de Medicina - C.R.M

Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro
onal no Conselho onalde Medicina - C.R.M

Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro
rofissional no Conselho al de Medicina - C.R.M

Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro
ssional no Conselho ionalde Medicina - C.R.M

Curso superior completo, especialização na ârea e com o competente registro
Ll no Conselho ional de Medicina - C.R.M.

Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro
I no Conselho I de Medicina - C.R.M.

Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro
no Conselho de Medicina - C.R.M

Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro
rofissional no Conselho onalde Medicina - C.R.M

Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro
ional no Conselho al de Medicina - C.R.M

Curso superior completo e com o competente registro profissional no Conselho
ional de Medicina Veterinária - C.R.M.V.

stca

Ensino fundamental incompleto, carteira de habil itação "C" e prática em conduzir
veículos leves.
Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação "D" e prática em conduzir
veículos

www.santafedosul.sp.gov.br
facebook,com/pref .santafedosu I WEI
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Ensi no fundamental incompleto betizado) e dois ãos de efetivo exercício no(alfa

de Auxiliar de
incompleto, de habilitação categoria.D" e Prática em

Ensino fundamental carteira

conduzir e tal inas da área da civil

superior comPleto, conhecimentos específicos na área, três anos de atividade
Curso
urídica a qualo diPloma de bacharel seja necessário para o seu execício, e registrc

na Ordem dos ados do Brasil- OAB

eco
io com , com conheci mentos em

-competente registro
no io com formação ica

nal.
Ensino médio comPleto, téçnica esPecífica e competente registroformação

onal no Conselho alde Enferm COREN

Ensino rnédio comPleto, formação técnica esPecífi ca e comPetente registro

t.
sica e diPloma dev no

da

Curso suPerior
CREF.
Curso mínimo de Tecnólogo Superior Completo na área de

lnform com conhecimentos na área

Ensino fundame ntal incomPleto: mínimo 5.a série e prática na área.

Curso suPerior compt"to em Terapia OcuPacional e registro no conselhc

Ensino médio completo, Prática nos serviços de tesouraria e conhecimentos de

informática
Ensino médio comPleto, conhecimentos específicos na área de topografia

Ensino fundamental incomPleto lAlfabetizado)

,Iw

e con ES

7-AOficial de Serviços OPeracionais4

12-AOperador de Máquinas10

19-AProcurador Jurídico4

e comcom
Psi12 nsino ndame ntal-A

24
11-ATécnico Adm inistrativo30
1

Técnico Agrícola2

13-A
Técnico de Enfermagem20

co de

1I

16-ATécnico em Tl3

5-ATelefonista5

19-Aerapeuta OcuPacional5

17-ATesoureiro1

14-Af,1

2-AVigia28

f il;il?#li,l[l:li?F'fi;;$ft'*,.'*''' .[;ffi,f"J-',fii,x'*1'
,ãt www.santafedosul.so.gov.br
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ANExo B - cARcos A sEREtut ExrtNTos ruR vacÂrucn
(ANExo 4: cARGos pÚaltcos DE PRovTMENTo EFETtvo A SERE]U| ExTtNToS

rua vecÂNcn;

Quant. Denominação Padrão

72 Agente Administrativo 9-A

48 Agente Comunitário de Saúde 7-A
Agente de Campo 2-A

26 Agente de Controle de Vetores 7-A
6 Assistente de I nformática 11-A

9 Auxiliar de Expediente 7-A
73 Auxiliar de Serviços Operacionais 2-A

1 Carpinteiro ! 7-A
L Eletricista de Veículos I 7-A
1. Eletricista ll 10-A

1 Encanador ll 10-A

38 Escriturário I 8-A

L Fiscal de Obras 14-A

4 Fiscal Municipal t2-A
2 Jardineiro 3-A

2 Oficial Administrativo I 11-A

4 Operador de Microcomputador

L Padeiro ll 9-A

5 Pedreiro I 7-A

2 Pintor 6-A

Fone: (17) 3631-9500

Fone:0800 771 9500
www.santafedosu Lsp.gov.br

facebook.com/pref.santafedosu I
r Av. (onselheiro Antônio Prado, 1 61 6 - Centro

GI santa Fé dosut - sP I cEP 15775-000
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ANExo c - cRlAçÃo oe cARGos PUBLICOS

(ANEXO 1-A: GARGOS DE PROVIMENTO EFETTVO ORIGINÁROS)

Requisitos Para PreenchimentoPadrãoDenominaçãoQuant.

com conhecimentos esPecíficos na

área.

Direito,Curso suPerior completo em

19-AAnalista Jurídico5

mínimo até o 6o ano; conhecimentos

básicos em Pinturas de edifícios e

fachadas e outras obras civis, técnicas

em manutenção predial, em instalação e

manutenção de elétrica e hidráulica'

pleto: noEnsino fundamental incom

7-AAgente OPeracional22

conhecimentos sobre as legislações

pertinentes.

médio completo eEnsino
14-A

Fiscal de Obras,
Posturas e Meio

Ambiente
10

Ensino médio com

conhecimentos em informática
completo,

-A11Técnico Administrativo30

Completo na área de Tecnologia da

lnformação, com conhecimentos

específicos na área.

logo SuPeriorCurso mínimo de Tecnó

16-ATécnico em Tl3

Curso suPerior completo em TeraPia

Ocupacional e registro no conselho

competente.
19-ATerapeuta OcuPacional5

Av. Conselheiro Antônio Pradq 1616 - Centro

Santa Fé do 5ul - 5P I CEP 15775-000

Fone: (17) 3631-9500
Fone:0800 771 9500

www.sa ntafedosul.sP.gov.br
facebook.com/pref.sa ntafedosu Itr @
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ANEXO D - DESCRIçÃo DE CARGO PÚBLICO

(ANEXO 7: DESCRIçOES DE CARGOS)

(ANExo B - cARGoS PÚBL1C9S DE PROVIMENTO ORIGINÁnlo)

Analista JurídicoDENOMI

respectivas chefias.

álises
atine

aosa assistênciaadasrelacionExecuta atividadesUSD
notantoatividadesde SUASdeseunicí noM mpenhodo pio,Procuradores

AS adesatividdicouno técnaPresta uxlSUcon Itivo ico-jmoco nonciosontebitoâm co
deutasminelaboraMdo unGeraloriadaS icípioProcuraduaie extraprocessprocessuais

andealémanmoutrase ifestaçõesresnutas dem pareceprocessuaispeças
,itosfentes adicanatureza uf l,delhostrabaerelatóriosuisas,exames,estudos pesq

Geraa doProcuradoridadestrativosmini alçadaadentosaaisudici ou procedim
decontroledona rea préviourídJ icos lizaçáooresProcurada OScluni auxiM o;pi

nclusivesntratuaicodasdSE editaise alteraçõesanálinadas contratações,egalidade
iões êreunderenauxiliaa alizaçáomadeam ISSem áo própria;nifestaçãoco

ounM rct rlOdoGeral acompanhaparadoriProcuàafetosntosOSn ASSUsessões,
inadm istrativos,mentos prestandoouud procediiciais,deentoandam processos

ASnad losrmideted peASrealzacos igêncidiu flrJradoresProcuaos
desenvolvidas,adesle atividdASe controrídi mantémJu cos; registroProcuradores

à questãoletacoatórel nformações pertinentesrios;OS consequentesresentandoap
entosdecretoseiSisa regulamisau ae nalde entos;ocumatórios pesqrelalan fatos,isa

imento,atendPrestatmêdfins eta plementação;atualizaçãonoatos rmativosdemais pae
tarefasoutrasem exerceao bl icoe geralOSoutrosa púorie orgãentaçãoinformações

doGeralradonada Procudas idadesativentoaoAS desenvolvimnecessáricorrelatas
eM undoJurídicos icípioProcuradoresídasatriforem bue e pelosthuM cÍnt quepio

FORMA DE PROVIMENTO Concurso Público

Agente OperacionalDENOM

atividades correlatas determinadas pelo superior imediato

RlA: mecânica,de elétrica,SE rvi manutençãoExecutaSU ços
eimind reparandondo,substitu patrocando,a lven o,e aria,carpintaria

naudae fachadasvid rosrvaConse aje ui mentos.comstalandin eq pao ponentespeças
deidades deativrealizade rosuad pinturacoe rretivautean qm preventivanção

edExecutaciviobras S serviçosadasch outrasêÍaros icosou públlogradprédios,
rviSE de limbli lizarea ços peza,radourosruasem cos,êinrd e púarbo rizaçáo logagemJa
e outrasexecutablicosradourosâiosma púdee lognutenção prédconservação

MENTO: Concurso PúblicoFORMA DE PROVI

Fone: (17) 3631-9500
Fone:0800 771 9500n âl;il?ãlXifr llf ii?i','ii,161 

6 - Gntro s H[H;Til:Xhliiil:ll.',.11",,,

institucionais,

audiências,

informações

hidráulica,

elétricos;



: Fiscal de Obras, Posturas eDENO Meio Ambiente

imediato

contidas

lareseciviled particuasliza obras públicasFisca construçãoDESCRI
emOSentosam estabelecid laçãoÂnormas legiscum rndorva fazendo reguleobse pn

dOSaProcedeade.da nid fiscalizaçãocomuararanti urançaseggparaespecÍfica
feecimentos iras,bl estabele ASvl icas,nicimu is, púpa passeiosrópriosp

e outros,ntescomerciaedCASAS jogos,bares,tcasbliversõesd pú
armfi Íazera de cumpri políticanto dao cum me vigente,rificandoVE legislaçãopri

comreside êncras,vistoriasliza procedendoemmo unrct Rea logradouros,iOatributári d p
nclarvâlaze obseandobientalamute e pelun mde ana m nção nspeçãoicipalfiscalização

bienteod ammei oÀnas preservaçãormasno vigentes, proteçãodas leg islações
SU orrmrdete adn AScorrelatas periatividadesoutras peloexecutaSnaturairecue rSOS

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público

Av. Conselheiro Antônio Prado, 1 61 6 - Centro

Santa Fé do Sul - SP I CEP 15775-000

Fone: (17) 3631-9500
Fone: 0800 771 9500
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Fiscalde ObrasDENOMINA

crvl icas e ares,condeizaFiscal obAS ras públ particulstruçãoUSDES
meestabelecidos açãoulamentosASnorm legislefazendê cuo mobservando regprir

atividoutras adesid executacomundaarantir uran ade,çafica seggaparaespecí
mediatooro SUnadasdetermicorrelatas

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público.

: FonoaudiologoDENOMI

imediato

amas ou deficiências ligadasdentificaS U probleESD
e trefazendo inamentodetécn rcasandooralo avaliaçãoemmunco própriaspregicaçã

dae/ouoibilitar reabilitaçãoeauditivo de aperfeiçoamentopara possfonético, dicção
deatendimentosnose dovisitas miciliaresRealiza para atençãofala. avaliações

roinadas superiodetermcorrelatasSoutra pelatividadesnoafo ra executaeudiolog

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público.

Motorista Categoria "D"DENOMI

diria r consee rvardestiSE namtaAS refasComRlA: que giDESC preende
decaminhõesMu tais como:dafrota Prefeitura t,los autom da nicipaotores,vercu

icrom ibuson oe nitratores bus,ru vans,âS,automóveis pe capesprrte,poualquerq
inadodetermndo-os emconduzied march dieanm u OSlando comandos trajetoreçãoip

chefiaa edim ouiatarecebidasormasn trânsitode eeô comacordo AS pelinstruções
detra NSdeefetua or tra porteros/coletivo,dusuano VE nsporte passageio culo, para
isriusua ateriaoutros moutrosautoridadestra SEde OS,rvidoresual nos/escolar nsporte

ato.imediriorASnad o uSdetermiatividades correlataslevea executae utrasocae
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público.

NutricionistaDENOMI

SU RIA: Su controla e fiscaliza o re a

tr

comerciais,
autônomos

@
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distribuição e o armazenamento das merendas nas
melhoria protéica. Executa a gestão das ações de

escolas, a Íim de contribuir para a
alimentação e nutrição e cuidado

nutricional, englobando ações de diagnostico, promoção da saúde, prevenção de
doenças, tratamento/cuidado/assistência ambulatorial e à domicílio, promovendo
alimentação saudável destinada à quaisquer fases do curso da vida e executa outras
atividades correlatas determinadas pelo superior imediato

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público.

DENOMINAÇÃO: Operador de Máquinas

W:operamáquinasdaconstruçãocivil,taisquais:tratores,
retroescavadeira, pá - carregadeira, motoniveladora, trator de esteira, escavadeira
hidráulica e qualquer outra máquina pesada que se enquadre nesta categoria,
conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e compactar
terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e

concreto nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas e executa
outras atividades correlatas determinadas pelo supeller imediato

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público

DENOMINAÇAO: Pintor

OeSCruçÃO SUMÁRh: Preparar e pintar superfícies externas e internas de edifícios e

outras obras civis, raspando-as, limpando-as e massando-as e cobrindo-as com uma ou

várias camadas de tinta. Pintar letras e motivos decorativos, baseando-se nas

especificações do trabalho e nos desenhos e executa outras atividades correlatas

determinadas pelo superior imediato.

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público

ffiAdministrativo
DESCRI SU : Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e

de caráter administrativo e financeiro. Presta assistência àvisual, executa tarefas
unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controla os serviços gerais de

escritorio, compatibilizando os programas administrativos com as demais medidas.

Executa serviços gerais e complexos de escritório das diversas unidades administrativas,

como a classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados,

lançamentos, prestação de informações, arquivo, datilografia, digitação em geral e

atendimento ao público e demais serviços necessários ao atendimento da rotina

preestabelecida nas unidades e executa outras atividades correlatas determinadas pelo

superior imediato.

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público

Av. Conselheiro Antônio Prado, 1616 - (entro

Santa Fé do Sul - 5P I CEP 15775-000

Fone: (17) 3631-9500
Fone:0800 771 95006 sp www.5ântafedosul.sP.gov.br

Iiiil f3çsIesk.com/pref.santafedosul
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FORMA DE PROVIMENT O: Concurso Público
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Àoiina Oeieriticaçáo da rede segura, analisar o funcionamento do antivírus' identificar

riscos relacionados, monitorar e mitigáJos'

Áir" "o. 
instalação e adminisÍação do sistema operacional, suporte na solução de

p;;ú;r., prepa;ar inventário do hardware existente, montagem dos equipamento-s e

Ápiantaça" oos sistemas utilizados pelas unidades de serviço, fazer outras adaptaçóes

e modiÍicàções para melhorar o desempenho dos equipamentos' participar da análisede

p"a"., 
"""..orios 

e materiais de informática que exijam especificações ou configuração,

prepararrelatóriosdeacompanhamentodotrabalhotécnicorealizadoeexecutaoutras
atividades correlatas determinadas pelo superior imediato'
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ANEXO E

(ANExo 1-B: cARGos púeLtcos DE pRovtMENTo EFETlvo INTEGRANTES DE

cARREIRA)

QUANTIDADE DENOMI PADRAO

3 Analista Jurídico lll 21-A

7 Agente 8-A

3 ente llt 10-A

1 Cobrador de T Coletivo ll 8-A

1 Cobrador de Trans Coletivo Ill 10-A

1 Coordenador Administrativo lll 21-A

4 Obras, Postu ras e Meio Ambiente I I 15-A

2 Fiscalde Posturas e Meio Ambiente lll 18-A

10 Técnico Administrativo I I 13-A

6 Técnico Administrativo lll 16-A

2 Técnico em Tl - ll 18-A

I Técnico em Tl - lll 19-A

3 ilt 21-A

1 T rafo ll 15-A

Topógrafo lll 18-A
1

N
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