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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 

GABINETE DA PREFEITO 

LEI COMPLEMENTAR NO 527/2021 
DE 14 DE JANEIRO DE 2021 

Dei加e, e叩ec罪麗 e descreぞ α Estrutura 
Ca稽os e Fun戸es da Cmara ルrunicipal 
de Malhador/SE e d outras provid飢cias・  

O PREFEITO DO MUNIC!PIO DE MALHADOR, ESTADO DE SERGIPE, no 

uso de suas atribui96es, conferidas pelo artigo 45, inciso IV da Lei Organica 

do Municipio, fago saber que a Camara de ぬreadores aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

TITULO I 
DAS DISPOSI90ES PRELIMINARES 

CAPITULO UNICO 
DO OBJETO, DA VINCUいCAO, DA COMPOSICAO E DOS CONCEITOS 

Art. 10 Esta Lei Complementar estabelece a Estrutura de Cargos e 
Fun戸es da Camara Municipal de Malhador. 

Art. 20 A Estrutura de Cargos e Funゆes desta Lei Complementar 
subo川mna-se ao Regime Juridico o nico dos servidores pロblicos, estabelecido 
no 白  mbito municipal na Lei no 265/2004. 

Art. 30 0 quadro de pessoal resultante da aplicag白o desta Lei 
Complementar comp6e-se de Quadro Permanente, integrado pelos ocupantes 
dos cargos nela especificados e descritas. 

Art. 40 Para os efeitos desta Lei Complementar: 
1 - cargo pUblico 白  o conjunto de atribui加es, deveres e 

responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas ao 
servidor pUblico, criado por lei, com denomina頭o prpria, nUmero certo e 
vencimento especifico; 

II-cargo de provimento efetivo um lugar criado por lei na estrutura 
organizacional, com estip白ndio correspondente e com atribui96es certas e 
especificas, a serem exercidas por algu白m aprovado previamente em concurso 
pロblico; 

万  
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Ill-cargo de provimento em comiss白。白 um lugar criado por lei na 
estrutura organizacional, com estip白ndio correspondente e com atribui96es 
certas e especificas de assessoramento, chefia e direg含o, a serem exercidas 
por pessoa da con石ana da autoridade que nomeia, podendo ser algu白m 
estranho aos quadros do Servigo Pロblico; 

lv -fun頭o grati石cada 白 um lugar criado por lei na estrutura de cargos e 
fun戸es, com estipendio correspondente e com atribui96es certas e especificas 
de assessoramento, chefia e direg白o, a serem exercidas por pessoa da 
con石anca da autoridade que nomeia, nao podendo ser algu白m estranho aos 
quadros do Servio PUblico; 

V-servidor pロblico e a pessoa fisica legalmente investida em cargo 
poblico; 

VI-vencimento e a retribuig白o pecuni白ria minima inicial pelo exercicio 
de cargo pロblico, com valor fixado em lei. 

TITULO II 
DOS CARGOS E FUNCOES 

CAPITULO I 
DA ESTRUTURA 

Aけ．  50 A estrutura de cargos e fun96es da Camara Municipal de 
Malhador 6 integrada por; 

1-Cargos de Provimento em Comiss白o; 
II-Cargos de Provimento Efetivo; 
川－ Fun頭es Gratificadas. 

CAPITULO II 
DA ESPECIFICACAO E DESCRICAO DOS CARGOS E FUNCOES 

Sessao I 
Dos Cargos de Provimento em Comissao 

Art. 60 S白o cargos de provimento em comiss白o, destinados a 
assessoramento, chefia e diregao das unidades administrativas da Camara 
Municipal de Malhador, aqueles especificados e descritos no Anexo I desta Lei 
Complementar. 

Seg白o II 
Dos Cargos de Provimento Efetivo 
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Art. 70 S白o cargos de provimento em efetivo, destinados a 
preenchimento, por concurso poblico, dos lugares criados na estrutura 
organizacional da Camara Municipal de Malhador, aqueles especificados e 
descritos no Anexo II desta Lei Complementar. 

Sess白o川  
Das Fun96es Gratificadas 

Art. 80 S白o fun96es gratificadas, a serem atribuidas a servidores 
ocupantes de cargo de provimento efetivo e destinadas a assessoramento, 
chefia e dire頭o de unidades administrativas e fun加es program白ticas da 
Camara Municipal de Malhador, aquelas especificadas e descritas no Anexo 川  
desta Lei Complementar. 

TITULO川  
DAS DIPOSICOES TRANSIT6RIAS E FINAIS 

Art. 90 Cadaぬreador conta伯 com (01)um assessor parlamentar para 
prestar apoio, sendo o vereador que o indicou o respons白vel pelo controle de 
suas atribui加es, pela sua frequencia e controle de ponto. 

Art. lo Aos ocupantes de cargo em comiss白o, pode伯 ser concedido 
uma representa頭o de at白  200% (duzentos por cento) sobre o valor constante 
no anexo I desta Lei Complementar. 

Art. II Fica a Mesa Diretora da Camara autorizada a proceder, no 
oramento do Municipio, aos ajustes que se fizerem necess白rios 白 opera頭o da 
estrutura instituida por esta Lei. 

Art. 12 As despesas decorrentes da execu頭o desta Lei Complementar 
corre庖o a conta das dota如es orament白rias pr6prias da Camara Municipal. 

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica頭o, passando a 
produzir efeito a partir da data da investidura de candidatos a cargos de 
provimento efetivo, previamente aprovados em concurso pロblico. 

Art. 14 Revoga as disposi頭es em cont伯rio. 
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Art. 15 Esta Lei Complementar entrara em vigor na data da sua 
publicagao, retroagindo seus efeitos a 10 de janeiro de 2021 . 

Gabine竺プo Prefeito do Municipio de Malhador do Estado de Se曳ipe, 14 
ae janeiro de 2021. 

FRANCISOメ姉．S両。JO J。NIOR 
1 / PREFEITO 
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Diretor Geral  1112-05 CC-01 20 1 2.000,00 
Diretor Financeiro 1231-15 CC-01 20 1 2.000,00 
Coordenador de Controle Interno  1114-15 CC-01 20 1 2.000,00 
Secretario Legislativo 2523-05 CC-02 20 1 1.200,00 
Assessor Parlamentar 4110-10 CC-03 25 9 1.100,00 

II. Descrigao 

CC-01 I DIRETOR GERAL 

COM PETENCIA E ATRIBUIgOES REFERENCIAIS-Compete ao Diretor Geral 
coordenar a administrag白o da Camara Municipal, com as seguintes atribui戸es 
de referncia: programar, supervisionar, dirigir, coordenar, orientar e controlar a 
execu頭o de todos os servi卯s legislativos e administrativos da Camara 
Municipal; autorizar a expedig白o e assinar as certid6es requeridas; assinar os 
processos de pagamento das despesas da C白mara e encaminhar 白  
Presidencia para a competente autoriza頭o e pagamento; dar posse a todos os 
servidores efetivos e comissionados da Camara Municipal, mediante termo em 
livro prprio; assinar oficios, atestados, certid6es, editais e outros documentos 
da Camara Municipal; expedir ordens de servigos e demais atos necess白rios a 
execu頭o dos trabalhos da C白mara Municipal, conforme instru96es e decis6es 
da Presidencia; julgar justificadas ou n白o faltas ao servigo dos servidores, de 
acordo com a legisla頭o vigente; emitir despachos em processos cuja decisao 
caiba 白 autoridade superior; emitir despachos decis6rios em processos de sua 
competencia; encaminhar a Mesa Diretora, at白  o dia 30 de janeiro, o relat6rio 
anual circunstanciado das atividades desenvolvidas pela Camara Municipal; 
despachar o expediente com o Presidente da Camara Municipal; comunicar-se 
com outras reparti96es pロblicas, sempre que necess白rio, para a resolu頭o de 
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assuntos de interesse da C白mara; assinar os cheques em geral, juntamente 
com o Presidente ou outro membro da Mesa Diretora autorizado; conservar e 
zelar pelos bens patrimoniais da Camara Municipal, sob sua responsabilidade e 
guarda; prestar esclarecimentos em Plen白rio, quando solicitado; assessorar a 
Mesa Di鳳ora nos atos e decis6es de servigos da C白mara Municipal; 
assessorar a Mesa e os ぬreadores em mat白ria de sua competencia; 
superintender, direta ou indiretamente, a fiscaliza頭o da execu頭o dos 
contratos celebrados pela C白mara Municipal; fixar; coordenar a elabora頭o da 
proposta orament白ria da Camara; executar outras tarefas correlatas e 
inerentes a s responsabilidades da Diretoria Geral. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado 
na forma da lei; gozar dos direitos politicos; estar em dia com as obriga96es 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as obriga96es eleitorais; ter 
idade minima de 18 anos; ter escolaridade minima de nivel m6dio. 

CCりli DIRETOR FINANCEIRO 

COMPETENCIA E ATRIBUIgOES REFERENCIAIS-O Diretor Financeiro 6 o 
profissional respons白vel por gerenciar os departamentos cont白beis e 
financeiros, desenvolvendo normas internas, processos e procedimentos de 
finan卿5. 
Um Diretor Financeiro supervisiona toda parte das fun96es de suporte 
administrativo e 石nanceiro. Est白 sob as responsabilidades de um Diretor 
Financeiro planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da 
Casa Legislativa, fixar politicas de a頭o acompanhando seu desenvolvimento, 
para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, realizar o 
gerenciamento completo da 白  rea administrativa e financeira da empresa, 
contemplando as atividades de planejamento 石nanceiro, contas a pagar e conta 
a receber, cobranga, gest白o do patrim6nio, compras administrativas, 
gerenciamento das atividades de recursos humanos, gerenciamento das 
atividades de tecnologia da informag首o, coordenar as atividades da tesouraria 
e da controladoria, planejar, analisar e acompanhar as execu95es 
orgamentarias, de custo e estudos econ6mico-financeiros, gerir as 自  reas 
cont白bil, financeira e fiscal, realizar an白lise e apura 白o de impostos, 
acompanhar rotinas fiscais, cont白bil, obriga加es trabalhistas e previdenci白rias, 
manter relacionamento com bancos e execu頭o das opera如es financeiras, dar 
suporte a s 白  reas de neg6cios, com a cria頭o e analise de relat6rios gerenciais 
e indicadores de pe而rmance, realizar estudos de viabilidade econ6mica para 
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novos projetos e produtos, mantendo Intera頭o com o departamento juridico e 
de com白rcio exterior. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado 

na forma da lei; gozar dos direitos politicos; estar em dia com as obriga96es 

militares, se do sexo masculino; estar em dia corn as obriga96es eleitorais; ter 

idade minima de 18 anos; ter escolaridade minima de nivel m6dio. 

CCりI I COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 

COMPETENCIA E ATRIBUI96ES REFERENCIAIS - Compete ao 
Coordenador de Controle Interno coordenar as aゆes de controle interno da 
Camara Municipal, com as seguintes atribui頭es de refer白ncia: fiscalizar o 
cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execu頭o dos planos 
o卿men伯rios; comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a efiぬciae 
eficiencia das gestes orament白ria, financeira, patrimonial e operacional; zelar 
pela obedi白ncia das formalidades legais e avaliar os resultados de atos 
administrativos em geral, acompanhando especialmente a admissao de pessoal, 
contratos e licita如es; apoiar as unidades da Camara no exercicio institucional do 
Controle Externo, especialmente emitindo pareceres sobre balan叩s e balancetes 
remetidos pelo Poder Executivo; analisar a presta頭o de contas anual a ser 
enviada ao Tribunal de Contas; recomendar medidas para o cumprImento de 
normas legais e tcnicas; zelar pela observancia dos limites de gastos totais; 
supervisionar as medidas adotadas pela Presidencia, para o鳳orno da despesa 
total com pessoal ao respectivo limite, caso necessario, nos termos da I的isla弾。  
vigente; produzir, sempre que requisitados, relatrios destinados a subsidiar a 
a頭o e ges伯o do Presidente e dos respons白veis pela administra頭o de unidades 
da Camara; participar dos processos de expansao de informatiza頭o, com vistas a 
proceder a melhoria continua das atividades prestadas pelo sistema de controle 
interno; realizar treinamentos aos servidores de servios integrantes do sistema de 
controle interno, bem como a dissemina頭o de informa加es tcnicas e legislativas; 
recomendar, acompanhar e avaliar a execu頭o de auditorias e sindiぬncias; 
propor 白 Presidencia da C白mara, instru96es normativas que busquem estabelecer 
pad ron iza弾o de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes 白  
a頭o do sistema de controle interno; fornecer informa加es de interesse pUblico 
quanto a tramita頭o de procedimentos internos da Controladoria, mediante 
req u isi頭o 面daI; promover, organizar e executar programa頭o pen6dica de 
auditoria con伯bil, financeira, oramen伯ria, patrimonial e operacional, e emitir os 
respectivos relatrios; aleぬr formalmente a autoridade administrativa competente 
sempre que tiver conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade prevista 
em lei; comunicar ao Tribunal de Contas a consねta頭o de irregularidade ou 
ilegalidade de que tiver conhecimento, em conformidade com as normas vigentes; 
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indicar providencias com vis伯s a sanar as irregularidades e evitar ocorrncias 
semelhantes; assegurar a economicidade da administra頭o nas a reas con伯bil, 
ora men伯ria, financeira, administrativa, patrimonial e operacional; controlar 
desvios, pe川as e despe心icios; identificar erros, fraudes e seus agentes; 
apresentar ao Presidente, ao final de cada exercicio, o relat6rio das atividades 
de sua 白rea de atua頭o, bem como plano de trabalho e de realizag白o para o 
exercicio subsequente; executar outras tarefas correlatas e inerentes a s 
responsabilidades da Controladoria Interna. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado 
na forma da lei; gozar dos direitos politicos; estar em dia com as obriga95es 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as obriga96es eleitorais; ter 
idade minima de 18 anos; ter escolaridade minima de nivel m白dio. 

CC-02 I SECRETARIO LEGISLATIVO 

O Secretario Legislativo exerce suas fun戸es subordinadas ao Presidente da 
Camara Municipal. E o cargo de apoio das atividades legislativas, tendo por 
finalidade executar tarefas e servigos auxiliares ao Processo Legislativo, sendo 
de sua compet6ncia: I 一 receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os 
documentos da Camara de Vereadores; II 一 conservar, guardar, restaurar, 
registrar e arquivar documentos oriundos do Plen白rio da Camara; Ill一 proceder 
a organiza弾o dos papeis concernentes ao expediente da C白mara de 
ぬreadores; IV一 remeter, mediante autoriza頭o da Presid白ncia da Camara de 
Vereadores, os documentos que dependem da san頭o do prefeito Municipal; V 
一 organizar e manter atualizado o cadastro de leis municipais; VI 一 proceder a 
grava頭o e posterior transposi頭o para o papel dos pronunciamentos 
realizados no Plenario da Camara de Vereadores, relativos 白  s suas sessses 
ordin白rias, extraordin白rias, itinerantes e solenes. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da 
lei; gozar dos direitos ooliticos: estar em di, cnm,；命言ri云品ニ需1海こ．二二こ  
sexo masculino; estar em dia com as obriga96es eleitorais; ter idade minima de 
18 anos; ter escolaridade minima de Ensino Fundamental. 

CC-03 I ASSESSOR PARLAMENTAR 

COMPETENCIA E ATRIBUIgOES REFERENCIAIS-Compete ao恥sessor 
Parlamentar prestar assessoria politica e legislativa aos vereadores, com as 
seguintes atribui加es de refe噂ncia: orientar, assessorar e executar atividades 
no a mbito da ag白o parlamentar de gabinete; elaborar e digitar pareceres, 
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proposi96es legislativas, textos de divulgag白o, correspondencias e consultas de 
interesse do mandato parlamentar; acompanhar o agente poltico nas 
atividades do mandato; manter-se esclarecido e atualizado sobre a aplica頭。  
das leis, normas e regulamentos; zelar pelo patrim6nio e materiais 
disponibilizados para o exercicio da atividade parlamentar; encaminhar toda a 
correspond白ncia oficial recebida e dirigida ao Gabinete em que esteja lotado; 
controlar a agenda do vereador do gabinete em que esteja lotado, dispondo 
hor白rios de reuni6es, visitas, entrevistas e solenidades; participar das reunises, 
providenciando a pauta e convoca頭o dos participantes, bem como elaborar 
atas para manter registrados os assuntos discutidos; receber, classificar, 
distribuir e arquivar documentos oficiais ou de ca伯ter con石dencial do vereador, 
para selecionar assuntos afetos ao respectivo gabinete; participar das reuni6es 
comunit白rias nos diversos setores designados pelo vereador; efetuar 
levantamentos de demandas nos setores em que for designado; executar 
outras tarefas correlatas e inerentes a s responsabilidades do Gabinete 
Parlamentar. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da 
lei; gozar dos direitos ooliticos: estar em di; c'tm, s thririコr忘品．；ふ品ー二二ニニ  
sexo masculino; estar em dia com as obriga96es eleitorais; ter idade minima de 
18 anos; ter escolaridade minima de Ensino Fundamental. 
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Agente Administrativo 

4110-10 CEMO 
1 30 1 1 100 00 . 	' 

Agente de Recepção 
4221-05 CEMO 

3 30 1 
1'100'00 

Agente de Apoio Operacional 4110-05 CEF01 30 1 1.100,00 

II. Descrigao 

CEMOI I AGENTE ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA E ATRIBUICOES REFERENCIAIS-Compete ao Agente 
Administrativo executar atividades administrativas, com as seguintes 
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atribui96es de refe陣ncia: prestar atendimento e esclarecimentos ao pロblico 
interno e externo, pessoalmente, por meio de oficios e processos ou por meio 
das ferramentas de comunica頭o que lhe forem disponibilizadas; e似uar e 
auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisi加es e outros impressos; 
prover melhoria continua das comunica96es internas e externas, mediante a 
utiliza頭o dos meios postos a sua disposi頭o, tais como telefone， ね×e correio 
eletrnico; monitorar e desenvolver as 白reas de protocolo, servi叩 de malote e 
postagem; instruir requerimentos e processos, realizando estudos e 
levantamentos de dados, observando prazos, normas e procedimentos legais; 
organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar 
processos, documentos, relat6rios, pen6dicos e outras publica95es; operar 
computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas 
informacionais postos a sua disposig白o; operar m白quinas de reprografia, fax, 
calculadoras, encadernadoras e outras m白quinas de acordo com as 
necessidades do trabalho; redigir textos, oficios, relat6rios e correspondencias, 
com observ白ncia das regras gramaticais e das normas de comunica頭。面diaI; 
realizar procedimentos de controle de estoque, verificando o manuseio de 
materiais, os prazos de validade, as condi96es de armazenagem e efetivando o 
registro e o controle patrimonial dos bens pロblicos; auxiliar nos processos de 
leil白o, preg白o e demais modalidades licitat6rias de bens e servios; colaborar 
em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulag白o de planos, 
programas, projetos e a頭es pUblicas; zelar pela guarda e conserva頭o dos 
materiais e equipamentos de trabalho; zelar pelo cumprimento das normas de 
saUde e seguranga do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de 
prote頭o individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o bom 
funcionamento da unidade em que estiver exercendo seu cargo; manter-se 
atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional da 
Camara Municipal; executar outras tarefas correlatas. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aprova頭o em provas de concurso 
pUblico; apresenta頭o de documenta頭o pessoal e profissional relacionada no 
edital do concurso, inclusive Certificado de Conclus百o do Ensino Medio; 
aprova頭o em exame m6dico p厄－admissional. 

CEMO2 / AGENTE DE RECEPgAO 

COMPETENCIA E ATRIBUIgOES REFERENCIAIS-Compete ao Agente de 
Recep頭o executar atividades de recap頭o e acolhimento de visitantes, 
servidores e usu白rios dos servi卯s da C白mara Municipal, com as S的uintes 
atribui96es de referencia: atender ao pロblico em geral, pessoalmente e/ou por 
telefone, prestando informa96es sobre assuntos diversos, para orientar e/ou 
encaminhar a s unidades e/ou pessoas solicitadas; ねzer o correto 
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encaminhamento das pessoas, em visita ou em audi白ncia, ao setor 
correspondente; prestar informa加es que souber sobre os 6 rg白os e servigos ou 
direcionar as perguntas para outros servidores qualificados a responde-las; 
agendar servios e atendimentos em formul白rios apropriados e espec雨cos; 
registrar sugest6es, solicita96es e reclama96es e encaminh白－Ias aos Org含os e 
unidades competentes; protocolar documentos e correspond6ncias recebidos 
e/ou expedidos, registrando-os em livro especifico, para efeito de controle e 
localiza頭o; atender telefone e transferir liga戸es internas e externas de e para 
os gabinetes dos vereadores e unidades administrativas; zelar pelos 
equipamentos e objetos do patrim6nio da Camara Municipal, em especial 
aqueles que utilizar no desempenho de suas fun96es, como computador e 
mesa; manter sigilo de informa如es, a que por qualquer meio venha a ter 
acesso, referentes a Camara, servidores, processos ou qualquer outra que por 
sua natureza n白o deva ser divulgada; auxiliar no arquivo de documentos, 
separando-os conforme orienta頭o recebida e colocando-os nos locais 
estabelecidos, para controle e atendimento a consultas; executar outras tarefas 
co「伯latas. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aprova頭o em provas de concurso 
pUblico; apresenta頭o de documenta頭o pessoal e profissional relacionada no 
edital do concurso, inclusive Certificado de Conclusao do Ensino M白dio; 
aprovagao em exame m6dico p厄－admissional. 

CEFOI I AGENTE DE APOIO OPERACIONAL 

COMPETENCIA E ATRIBUIgOES REFERENCIAIS-Compete ao Agente de 
Apoio Operacional executar atividades de suporte adm inistrativo-operacional, 
com as seguintes atribui96es de refe厄ncia: controlar as condi96es de 
m白quinas, instala96es e dependencias, observando seu estado de 
conserva 白o e uso, para, se necess白rio, sugerir a manuteng白o ou limpeza; 
receber, inspecionar e acondicionar generos alimenticios e insumos para 
preparo de refei95es e material de limpeza e higiene; utilizar equipamentos, 
instrumentos, ferramentas e material de limpeza e higiene; operar com fog6es, 
aparelhos de prepara頭o ou manipula頭o de g6neros alimenticios, 
refrigerag白o; zelar para que os utensilios, ferramentas e equipamentos 
utilizados estejam sempre em boas condi96es de higiene e uso; recolher, lavar 
e guardar utensilios de preparo de refei95es e loua e talheres, encarregando-
se da limpeza geral de cozinhas, copas e refeit6rios; realizar limpeza e 
higieniza頭o nas dependencias e p厄dios ocupados por unidades da C白mara 
Municipal; preparar e operar servigos de copa; remover lixo e detritos e 
encarregar-se da reciclagem; fazer faxinas e arruma96es em locais de trabalho; 
executar out旧S ta旧fas cor旧latas. 

A Praga 25 de Novembro, 133一Centro一Malhador/SE 一CNPJ 13.104.757/0001 -77 FONE FAX: (79) 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Aprova頭o em provas de concurso 

pUblico; apresenta頭o de documenta頭o pessoal e profissional relacionada no 

edital do concurso, inclusive Certificado de Conclus白o do Ensino Fundamental; 

aprovag白o em exame m白dico p伯－admissionai. 

A笹込凶ヒ巳型的堅劃弘胆些越込旦  

1・ Especificagao 

Função Gratificada I (FG01) R$ 220,00 
Função Gratificada I (FG02)  R$ 350,00 
Função Gratificada I (FG03)  R$ 500,00 
Função Gratificada I (FG04) R$ 1.000,00 
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