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A N E X O II 

 
DESCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO E ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS 

 
 

HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Cargos Descrição da Habilitação Genéricas Específicas 

Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Fundamental Executar serviços auxiliares, de menor complexidade, 
nos diversos setores da Câmara, na execução de 

limpeza e higienização de ambientes, e demais serviços 

relacionados à copa e cozinha. 

Executar serviços de limpeza predial, higienização de ambientes, serviços de 
copa nas repartições da Câmara; serviços de limpeza e manutenção interna e 

externa; limpeza e higienização de utensílios e equipamentos de cozinha, e 

outros serviços afins. 

Vigia Ensino Fundamental Promover a vigilância e segurança da Sede da Câmara 

de Vereadores 

Exercer as atividades de vigilância e segurança da Sede da Câmara de 

Vereadores objetivando a proteção e conservação do patrimônio público 

municipal; cooperar com os demais agentes públicos em suas funções; promover 
a manutenção preventiva dos bens públicos sob responsabilidade da Câmara. 

Agente Administrativo Nível superior em nível de 

bacharelado ou licenciatura 

plena.  

Gerenciar, orientar, controlar e desenvolver, em área de 

maior complexidade, os serviços administrativos e 

burocráticos segundo as necessidades da Câmara; 
serviços de organização, arquivamento e atendimento, 

bem como distribuição e organização de tarefas aos 

demais servidores. 

Exercer as atribuições de gerenciamento, orientação, controle e desenvolvimento 

das atividades da Câmara, abrangendo a esfera administrativa e burocrática, 

promovendo o funcionamento das atividades administrativas em todos os setores 
da Câmara; digitação e controle de documentos e de atos oficiais; auxiliar nos 

serviços burocráticos, especialmente nas áreas de recursos humanos, compras e 

licitações, redação oficial, inclusive de correspondências e de técnica legislativa; 
arquivamento e guarda de documento; operacionalização de sistemas 

informatizados nas diversas  áreas administrativas; controlar a publicação de 

atos administrativos e legais e no cumprimento das disposições legais 
pertinentes à Administração Pública; cooperar na execução de outros serviços e 

atividades, conforme se apresentar a demanda. 

Auxiliar Legislativo Ensino Médio Desenvolver, em área de maior complexidade, serviços 
burocráticos, não técnicos, de caráter administrativo, 

segundo as necessidades da Câmara; serviços de 

organização, arquivamento e atendimento. 

Executar serviços e atividades administrativas, em todos os setores da Câmara, 
digitação e controle de documentos e de atos oficiais; auxiliar nos serviços 

burocráticos, especialmente nas áreas de recursos humanos, compras e 

licitações, redação oficial, inclusive de correspondências e de técnica legislativa; 
arquivamento e guarda de documento; operacionalização de sistemas 

informatizados nas diversas  áreas administrativas; controlar a publicação de 

atos administrativos e legais e no cumprimento das disposições legais 
pertinentes à Administração Pública; cooperar na execução de outros serviços e 

atividades, conforme se apresentar a demanda. 



 

 

 

HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Cargos Descrição da Habilitação Genéricas Específicas 

Contador Nível superior e registro 

junto ao respectivo 

Conselho Profissional.  

Executar tarefas inerentes à sua capacitação profissional e 

científica, no que concerne à prestação de serviços de 

contabilidade pública da Câmara. 

Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, 

operacionalizar os serviços contábeis e de gestão fiscal, financeira, 

orçamentária e patrimonial, seguindo as orientações legais e técnicas 

aplicáveis; supervisionar a execução orçamentária, contábil, financeira e 
patrimonial; participar da elaboração da legislação orçamentária; orientar 

todos os setores da Câmara acerca da legislação e de normas de Direito 

Financeiro; atender às determinações do Controle Externo e agir em 
conjunto com o Controle Interno; cumprir as determinações do Tribunal de 

Contas do Estado, além de outras inerentes ao cargo. 

Advogado Nível superior e registro 

junto à Ordem dos 

Advogados do Brasil de 

Santa Catarina (OAB/SC).  

Executar tarefas inerentes à sua capacitação profissional e 
científica, no que concerne à prestação de serviços de 

ordem jurídica. 

Exercer as atribuições inerentes à formação técnico-profissional, 
especialmente nas questões diretamente relacionadas ao processo legislativo 

e nas intervenções exigidas pela legislação específica, especialmente nos 

processos administrativos relacionados à compras, licitações, contratações, 
recursos humanos e em outros processos administrativos que requeiram a 

intervenção de profissional do Direito; prestar assessoramento e orientação 

jurídica à Presidência da Câmara, aos Vereadores e aos servi dores, sempre 
que necessário e no interesse público; representar o Câmara, através de 

instrumento legal próprio, junto ao Poder Judiciário, sempre que necessária 

a defesa de interesse público desta; emitir pareceres sobre matéria jurídica e 
executar outras atividades e serviços, segundo às especialidades pertinentes à 

respectiva profissão. 

 


