ANEXO II - Requisitos, Atribuições e Vencimento
FUNÇÃO
CH
QTIVO
VENCIM.
TEMPORÁRIA
SEMANAL

Advogado

Administrativo
de Nível Médio

Administrativo
de Nível
Superior

Engenheiro
Civil

7

20

29

2

40h

40h

40h

40h

ATRIBUIÇÕES

1 - Auxiliar no assessoramento jurídico da
Pasta quanto: elaboração de minutas de
ajustes em geral, contratos e convênios,
termos de fomento de transferências de
benefícios às entidades filantrópicas;
2 - Elaborar atos normativos e Diretrizes
das políticas públicas de assistência social,
de prestação de contas de recursos
4.838,66
utilizados de fontes Estaduais e Federais;
3 - Instruir processual em consonância às
normas aplicáveis;
4 - Auxiliar na interpretação de orientações
jurídicas e decisões judicias, orientações
jurídicas à população assistida pelos
programas e ações da Pasta; e
5 - Realizar outras atividades correlatas.

1 - Apoio técnico operacional à
execução de programas e projetos;
2 - Atendimento ao público, atividades
de apoio administrativo, digitação,
arquivo, organização de material,
2.903,20
redação; e
3 - Realizar outras atividades
correlatas.
1 - Apoiar tecnicamente operacional à
execução de programas e projetos;
2 - Atendimento ao público;
3 - Atividades de planejamento,
gerenciamento, supervisão e serviços
4.838,66 técnicos administrativos, digitação,
arquivo, organização de material,
banco de dados, redação; e
4 - Realizar outras atividades
correlatas.
1 - Auxiliar na elaboração de projetos
de obras e reformas, termos de
referência; estudos, pesquisas,
gerenciamento, avaliação de projetos;
2 - Verificar adoção de efetivas ações
preventivas ou corretivas;
3 - Realizar medições de serviços
executados;
4.665,82
4 - Auxiliar na gestão de contratos de
obras e reformas;
5 - Elaborar estudos e tabelas;
6 - Elaborar, gerenciar e fiscalizar
obras, reformas e ampliações; e
7 - Realizar outras atividades
correlatas.

REQUISITOS
Diploma de conclusão
de Ensino Superior em
Direito, com diploma
expedido por instituição
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Diploma de conclusão
do Ensino Médio ou
equivalente, com
diploma ou certificado
expedido por
instituição
devidamente
reconhecida pelo
MEC.
Diploma de conclusão
de Ensino Superior,
expedido por
Instituição
devidamente
reconhecida pelo
MEC.

Diploma de conclusão
de Ensino Superior
em Engenharia Civil,
expedido por
Instituição
devidamente
reconhecida pelo
MEC e registro da
categoria profissional.

ANEXO II - Requisitos, Atribuições e Vencimento
FUNÇÃO
CH
QTIVO
VENCIM.
TEMPORÁRIA
SEMANAL

Interprete de
Libras

2

40h

Profissional de
Tecnologia da
Informação

5

40h

Profissional de
Recreação

6

Técnico da
Área de Saúde

6

TOTAL

77

40h

40h

ATRIBUIÇÕES

1 - Facilitar a comunicação entre
surdos e ouvintes, surdos e surdos,
surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e
ouvintes, por meio da Libras para a
língua oral e vice-versa;
2 - Apoiar a implementação de
acessibilidade aos serviços e às
4.838,66
atividades-fim; e
3 - Realizar outras atividades
correlatas.

REQUISITOS

Diploma de conclusão
de Ensino Superior
em Letras e/ou Libras,
e/ou Exame de
proficiência em
Tradução e
Interpretação de
Libras - Língua
Portuguesa expedido
por Instituição
devidamente
reconhecida pelo
MEC.
1 - Elaborar métodos para execução de Diploma de conclusão
projetos;
de Ensino Superior na
2 - Acompanhar, analisar e fiscalizar a área de Tecnologia da
execução de projetos de tecnologia da Informação, expedido
informação;
por Instituição
3 - Elaborar métricas para avaliação de devidamente
projetos;
reconhecida pelo
4 - Orientar no uso de ferramentas
MEC.
4.838,66 tecnológicas e manutenção de banco
de dados;
5 - Criar sistemas de banco de dados
sistematizados e integrados das
políticas públicas de assistência social;
e
6 - Realizar outras atividades
correlatas.
1 - Planejar, elaborar, coordenar,
Diploma de conclusão
supervisionar, executar, acompanhar e de Ensino Superior
avaliar planos, programas e projetos de em Educação Física,
Educação Física;
expedido por
2 - Ministrar aulas de educação física, Instituição
esportiva e de lazer aos adolescentes devidamente
4.838,66
em cumprimento de medidas
reconhecida pelo
socioeducativas nas Unidades do
MEC e registro da
Sistema Socioeducativo; e
categoria profissional.
3 -- Realizar outras atividades
correlatas.
1 - Promover e executar atendimento
Formação técnica em
de auxiliar de enfermagem aos
Técnico de
adolescentes em cumprimento de
enfermagem, ou
medidas socioeducativas nas Unidades auxiliar de
do Sistema Socioeducativo; e
enfermagem, com
2 - Realizar outras atividades
diploma expedido por
2.903,20
correlatas.
instituição
devidamente
reconhecida pelo
MEC e registro da
categoria profissional.

