
ANEXO III
DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE NÍVEL III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO E PRÉ-REQUISITO POR NÍVEL
SUMÁRIO:
-  Exercer  a  representação  judicial  da administração  direta  e  indireta  do Município  em 
primeira instância, atuando em todas as fases.
-  Assistir  juridicamente  os  órgãos  municipais,  para  defender  os  interesses  da 
municipalidade.
- Emitir parecer sobre matérias relacionadas com área de atuação no interesse jurídico da 
administração direta e indireta.

TAREFAS TÍPICAS:
-  Emitir  pareceres  em consulta  formulada  pela  administração  direta  e  indireta  sobre a 
matéria da competência do órgão onde estiver lotado, quando solicitado;
- Receber citações, intimações e notificações nas ações em que o Município seja parte;
- Representar a administração direta e indireta em juízo ativa e passivamente e promover 
sua defesa, em todas e quaisquer ações, sobre a matéria da competência do órgão onde 
estiver lotado;
-  Elaborar  informações  a  serem  prestadas  pela  autoridade  da  administração  direta  e 
indireta em mandados de segurança, sobre a matéria da competência do órgão onde estiver 
lotado, quando solicitado;
- Acompanhar processos de interesse da administração direta e indireta;
- Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais créditos da 
administração direta e indireta;
-  Apreciar,  previamente,  os processos de licitação,  as minutas  de contratos,  convênios, 
acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos da Administração 
Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo,  se  lotado  na  Subprocuradoria  Geral  da  área 
Administrativa;
-  Analisar  processos  administrativos  de  pessoal  quando  solicitados  por  órgãos  da 
administração direta e indireta;
-  Emitir  parecer  em  matérias  de  natureza  trabalhista,  sindicais  e  previdenciárias  de 
interesse jurídico do Município; 
-  Exercer  a  representação  judicial  e  extrajudicial  da administração direta  e  indireta  do 
Município, bem como as atividades de consultoria jurídica do Poder Executivo;
- Atuar nos procedimentos administrativos relativos ao controle interno da legalidade dos 
atos emanados do Poder Executivo;
- Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo chefe imediato.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

CONDIÇÕES  E  NATUREZA  DO 
TRABALHO:
-  Exige  esforço  mental  e  muita 

CONDIÇÕES DE PROVIMENTO:
- Aprovação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos;
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concentração;
- Exige atualização constante;

-  Nível  superior  em  Direito  e  registro  na 
Ordem dos Advogados do Brasil;

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE NÍVEL II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO E PRÉ-REQUISITO POR NÍVEL
SUMÁRIO:
-  Exercer  a  representação  judicial  da administração  direta  e  indireta  do Município  em 
segunda instância, atuando em todas as fases.
-  Assistir  juridicamente  os  órgãos  municipais,  para  defender  os  interesses  da 
municipalidade.
- Emitir parecer sobre matérias relacionadas com área de atuação no interesse jurídico da 
administração direta e indireta;
-  Exercer  a  função  de  Procurador  Chefe  de  Subprocuradorias  Especializadas,  quando 
indicado pelo Procurador Geral e designado pelo Chefe do Executivo.
- assistir ao Subprocurador Geral e ao Procurador Geral do Município nos assuntos de sua 
competência, planejar e coordenar as atividades das unidades e/ou serviços subordinados;

TAREFAS TÍPICAS:
-  Emitir  pareceres  em consulta  formulada  pela  administração  direta  e  indireta  sobre a 
matéria da competência do órgão onde estiver lotado, quando solicitado;
- Receber citações, intimações e notificações nas ações em que o Município seja parte;
- Representar a administração direta e indireta em juízo ativa e passivamente e promover 
sua defesa, em todas e quaisquer ações, sobre a matéria da competência do órgão onde 
estiver lotado;
-  Elaborar  informações  a  serem  prestadas  pela  autoridade  da  administração  direta  e 
indireta em mandados de segurança, sobre a matéria da competência do órgão onde estiver 
lotado, quando solicitado;
- Acompanhar o andamento de precatórios judiciais; 
- Acompanhar processos de interesse da administração direta e indireta;
- Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais créditos da 
administração direta e indireta;
-  Sugerir  ao  Procurador  Geral  do  Município  a  adoção  de  providencias  tendentes  à 
melhoria de cobrança da dívida ativa do Município e à recuperação de crédito; 
- Apreciar,  previamente,  os processos de licitação,  as minutas  de contratos,  convênios, 
acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos da Administração 
Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo,  se  lotado  na  Subprocuradoria  Geral  da  área 
Administrativa;
-  Analisar  processos  administrativos  de  pessoal  quando  solicitados  por  órgãos  da 
administração direta e indireta;
Supervisionar a 
-  Emitir  parecer  em  matérias  de  natureza  trabalhista,  sindicais  e  previdenciárias  de 
interesse jurídico do Município; 
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-  Exercer  a  representação  judicial  e  extrajudicial  da administração direta  e  indireta  do 
Município, bem como as atividades de consultoria jurídica do Poder Executivo;
- Atuar nos procedimentos administrativos relativos ao controle interno da legalidade dos 
atos emanados do Poder Executivo;
- assistir ao Subprocurador Geral e ao Procurador Geral nos assuntos de sua competência, 
planejar e coordenar as atividades das unidades e/ou serviços subordinados;
– acompanhar  o desempenho de servidores em estágio probatório dos Procuradores do 
Município de sua Subprocuradoria;
- Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo chefe imediato.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

CONDIÇÕES  E  NATUREZA  DO 
TRABALHO:
-  Exige  esforço  mental  e  muita 
concentração;
- Exige atualização constante;
- Requer poder de iniciativa e coordenação 
de pessoal;
-  Exige poder de decisão no âmbito de sua 
atuação. 

CONDIÇÕES DE PROVIMENTO:
-  Promoção  do  cargo  de  Procurador  do 
Município de nível III;
- Observar o interstício de 02 (dois) anos 
após o decurso do estágio probatório;

- Avaliação de desempenho positiva;
-  Manifestação  positiva  do  Conselho  de 
Procuradores para fins de promoção.

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE NÍVEL I

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO E PRÉ-REQUISITO POR NÍVEL
SUMÁRIO:
-  Exercer  a  representação  judicial  da administração  direta  e  indireta  do Município  em 
Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal, atuando em todas as fases.
-  Exercer  a  função de Subprocurador  Geral,  quando indicado pelo Procurador Geral  e 
designado pelo Chefe do Executivo;
- Coordenar os serviços jurídicos da Procuradoria Geral do Município, dando assistência 
aos Procuradores Chefes das Subprocuradorias e aos Procuradores do Município;
-  Distribuir  internamente  os  assuntos  relacionados  a  processos  e  ações  judiciais  sob 
responsabilidade das Subprocuradorias Gerais e encaminhados ao Gabinete;
-  Assistir  juridicamente  os  órgãos  municipais,  para  defender  os  interesses  da 
municipalidade;
- Emitir parecer sobre matérias relacionadas com área de atuação no interesse jurídico da 
administração direta e indireta.

TAREFAS TÍPICAS:
- substituir o Procurador Geral do Município em suas ausências e impedimentos eventuais, 
regulamentares e também complementarmente;
- dar assistência administrativa e jurídica ao Gabinete do Procurador Geral do Município;
-  distribuir  internamente  os  assuntos  relacionados  a  processos  e  ações  judiciais  sob 
responsabilidade das Subprocuradorias Gerais e encaminhados ao Gabinete;
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- auxiliar o Procurador Geral do Município na apreciação e revisão dos pareceres e outros 
atos que lhe forem submetidos;
- coordenar a atuação das Subprocuradorias Gerais e informar ao Procurador Geral do 
Município os casos de inobservância administrativa de entendimento jurídico consolidado 
no âmbito da Procuradoria;
- propor ao Procurador Geral do Município o ajuizamento de ações por intermédio das 
Subprocuradorias Gerais;
- praticar outros atos que lhe sejam delegados pelo Procurador Geral do Município;
- desempenhar todas as tarefas típicas dos níveis imediatamente inferiores, como:
-  emitir  pareceres  em consulta  formulada  pela  administração  direta  e  indireta  sobre  a 
matéria da competência do órgão onde estiver lotado, quando solicitado;
- Receber citações, intimações e notificações nas ações em que o Município seja parte;
- Representar a administração direta e indireta em juízo ativa e passivamente e promover 
sua defesa, em todas e quaisquer ações, sobre a matéria da competência do órgão onde 
estiver lotado;
-  Elaborar  informações  a  serem  prestadas  pela  autoridade  da  administração  direta  e 
indireta em mandados de segurança, sobre a matéria da competência do órgão onde estiver 
lotado, quando solicitado;
- Acompanhar o andamento de precatórios judiciais; 
- Acompanhar processos de interesse da administração direta e indireta;
- Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais créditos da 
administração direta e indireta;
-  Sugerir  ao  Procurador  Geral  do  Município  a  adoção  de  providencias  tendentes  à 
melhoria de cobrança da dívida ativa do Município e à recuperação de crédito; 
- Apreciar,  previamente,  os processos de licitação,  as minutas  de contratos,  convênios, 
acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos da Administração 
Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo,  se  lotado  na  Subprocuradoria  Geral  da  área 
Administrativa;
-  Analisar  processos  administrativos  de  pessoal  quando  solicitados  por  órgãos  da 
administração direta e indireta;
-  Emitir  parecer  em  matérias  de  natureza  trabalhista,  sindicais  e  previdenciárias  de 
interesse jurídico do Município; 
-  Exercer  a  representação  judicial  e  extrajudicial  da administração direta  e  indireta  do 
Município, bem como as atividades de consultoria jurídica do Poder Executivo;
- Atuar nos procedimentos administrativos relativos ao controle interno da legalidade dos 
atos emanados do Poder Executivo;
- exercer outras atividades que forem atribuídas pelo Procurador Geral do Município;

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

CONDIÇÕES  E  NATUREZA  DO 
TRABALHO:
-  Exige  esforço  mental  e  muita 
concentração;
- Exige atualização constante;
- Requer poder de iniciativa e coordenação 
de pessoal;

CONDIÇÕES DE PROVIMENTO:

-  Promoção  do  cargo  de  Procurador  do 
Município de nível II;
- Deverá respeitar o interstício de no mínimo 
de 10 (dez) anos no nível anterior e haver o 
interessado concluído curso de treinamento 
presencial  ou virtual  com carga  horária  de 
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-  Requer poder de decisão. no mínimo de 360 horas na área de atuação 
da Procuradoria;
- Avaliação de desempenho positiva;
-  Manifestação  positiva  do  Conselho  de 
Procuradores para fins de promoção

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE NÍVEL ESPECIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO E PRÉ-REQUISITO POR NÍVEL
SUMÁRIO:
-  Exercer  a  representação  judicial  da administração  direta  e  indireta  do Município  em 
Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal, atuando em todas as fases.
-  Exercer  a  função de Subprocurador  Geral,  quando indicado pelo Procurador Geral  e 
designado pelo Chefe do Executivo;
- Coordenar os serviços jurídicos da Procuradoria Geral do Município, dando assistência 
aos Procuradores Chefes das Subprocuradorias e aos Procuradores do Município;
-  Distribuir  internamente  os  assuntos  relacionados  a  processos  e  ações  judiciais  sob 
responsabilidade das Subprocuradorias Gerais e encaminhados ao Gabinete;
-  Assistir  juridicamente  os  órgãos  municipais,  para  defender  os  interesses  da 
municipalidade;
- Emitir parecer sobre matérias relacionadas com área de atuação no interesse jurídico da 
administração direta e indireta.
TAREFAS TÍPICAS:
- substituir o Procurador Geral do Município em suas ausências e impedimentos eventuais, 
regulamentares e também complementarmente;
- dar assistência administrativa e jurídica ao Gabinete do Procurador Geral do Município;
-  distribuir  internamente  os  assuntos  relacionados  a  processos  e  ações  judiciais  sob 
responsabilidade das Subprocuradorias Gerais e encaminhados ao Gabinete;
- auxiliar o Procurador Geral do Município na apreciação e revisão dos pareceres e outros 
atos que lhe forem submetidos;
- coordenar a atuação das Subprocuradorias Gerais e informar ao Procurador Geral do 
Município os casos de inobservância administrativa de entendimento jurídico consolidado 
no âmbito da Procuradoria;
- propor ao Procurador Geral do Município o ajuizamento de ações por intermédio das 
Subprocuradorias Gerais;
- praticar outros atos que lhe sejam delegados pelo Procurador Geral do Município;
- desempenhar todas as tarefas típicas dos níveis imediatamente inferiores, como:
-  emitir  pareceres  em consulta  formulada  pela  administração  direta  e  indireta  sobre  a 
matéria da competência do órgão onde estiver lotado, quando solicitado;
- Receber citações, intimações e notificações nas ações em que o Município seja parte;
- Representar a administração direta e indireta em juízo ativa e passivamente e promover 
sua defesa, em todas e quaisquer ações, sobre a matéria da competência do órgão onde 
estiver lotado;
-  Elaborar  informações  a  serem  prestadas  pela  autoridade  da  administração  direta  e 
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indireta em mandados de segurança, sobre a matéria da competência do órgão onde estiver 
lotado, quando solicitado;
- Acompanhar o andamento de precatórios judiciais; 
- Acompanhar processos de interesse da administração direta e indireta;
- Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais créditos da 
administração direta e indireta;
-  Sugerir  ao  Procurador  Geral  do  Município  a  adoção  de  providencias  tendentes  à 
melhoria de cobrança da dívida ativa do Município e à recuperação de crédito; 
- Apreciar,  previamente,  os processos de licitação,  as minutas  de contratos,  convênios, 
acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos da Administração 
Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo,  se  lotado  na  Subprocuradoria  Geral  da  área 
Administrativa;
-  Analisar  processos  administrativos  de  pessoal  quando  solicitados  por  órgãos  da 
administração direta e indireta;
-  Emitir  parecer  em  matérias  de  natureza  trabalhista,  sindicais  e  previdenciárias  de 
interesse jurídico do Município; 
-  Exercer  a  representação  judicial  e  extrajudicial  da administração direta  e  indireta  do 
Município, bem como as atividades de consultoria jurídica do Poder Executivo;
- Atuar nos procedimentos administrativos relativos ao controle interno da legalidade dos 
atos emanados do Poder Executivo;
- exercer outras atividades que forem atribuídas pelo Procurador Geral do Município;

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

CONDIÇÕES  E  NATUREZA  DO 
TRABALHO:
-  Exige  esforço  mental  e  muita 
concentração;
- Exige atualização constante;
- Requer poder de iniciativa e coordenação 
de pessoal;
- Requer poder de decisão.

CONDIÇÕES DE PROVIMENTO:
-  Promoção  do  cargo  de  Procurador  do 
Município de nível I;
- Deverá respeitar o interstício de no mínimo 
de 05 (cinco) anos no nível anterior e efetiva 
comprovação,  por  meio  de  certidão,  de 
atuação junto aos Tribunais  Superiores por 
período mínimo de 02 (dois) anos.

- Avaliação de desempenho positiva;
-  Manifestação  positiva  do  Conselho  de 
Procuradores para fins de promoção

CARGO EM COMISSÃO

CARGO: CHEFE DE GABINETE

CATEGORIA FUNCIONAL
CHEFIA

SÉRIE DE CLASSE
COMISSIONADO

CLASSE DE VENCIMENTO
DS-3

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO E PRÉ-REQUISITO POR NÍVEL
SUMÁRIO:
- Assessorar diretamente ao Procurador coordenando sua agenda;
- Auxiliar diretamente o Procurador Geral no desempenho de suas funções;
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-  Analisar  documentos  e  correspondências  endereçadas  à  Procuradoria  Geral  do 
Município, procedendo a distribuição e procedendo o encaminhando das mesmas.

TAREFAS TÍPICAS:
- dirigir, coordenar e desempenhar as atribuições do Gabinete, com subordinação direta ao 
Procurador Geral do Município;
-  orientar e encaminhar  a recepção de pessoas autoridades no Gabinete do Procurador 
Geral do Município;
-  marcar  audiências  internas  e  externas  em  que  seja  necessária  a  participação  do 
Procurador Geral do Município ou de seus representantes eventuais, de forma a garantir o 
bom andamento das atividades internas e externas;
- subsidiar as entrevistas com os órgãos de divulgação, em articulação com o Assessor de 
Comunicação  Social,  sempre  que  solicitado  e  necessário  o  fornecimento  de  dados, 
informações e documentos produzidos pela Procuradoria Geral do Município;
-  preparar  e  apreciar  previamente  o despacho relativo  aos  assuntos  administrativos  de 
competência do Procurador Geral do Município;
-  autorizar  as  publicações  dos  atos  praticados  pelos  dirigentes  internos  em  nome  da 
Procuradoria Geral nos veículos de comunicação oficial;
- coordenar a elaboração do relatório anual de atividades do Gabinete;
- apoiar o Procurador Geral do Município no desempenho das suas funções;
- analisar documentos e correspondências endereçadas à Procuradoria Geral do Município, 
procedendo a  distribuição  e  encaminhando para os registro  necessários  ao controle  do 
tramite interno;
- preparar comunicado, ofícios, memorando, circulares e outras correspondências internas 
e externas expedidas ou demandas pelo Gabinete do Procurador Geral do Município;
- organizar e controlar a agenda do Procurador Geral do Município;
- agendar, organizar e prestar o apoio necessário às visitas e eventos oficiais  de que o 
Procurador Geral Município deva participar;
-  sugerir  a  indicação  de  representantes  nos  eventos  e  solenidades  nas  ausências  e 
impedimentos eventuais do Procurador Geral do Município;
- exercer outras atividades que lhe forem delegadas pelo Procurador Geral.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

CONDIÇÕES  E  NATUREZA  DO 
TRABALHO:
-  Esforço mental  médio,  obedece rotinas  e 
métodos pré-determinados;
-  procedimentos  variados,  execução 
limitada, seguindo instruções;
-  exige  tomada  de  decisões  simples,  sob 
orientação de atos anteriores;
- procedimentos com poucas variações.

CONDIÇÕES DE PROVIMENTO:

- Escolaridade:  Superior incompleto;
- Livre nomeação e exoneração do Chefe do 
Executivo;
- Indicação pelo Procurador Geral;
-  Conhecimentos  de  relações  humanas, 
etiqueta social e etiqueta profissional;
- Disponibilidade de tempo integral.
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CATEGORIA FUNCIONAL
ASSESSORIA

SÉRIE DE CLASSE
COMISSIONADO

CLASSE DE VENCIMENTO
AJU-1

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO E PRÉ-REQUISITO POR NÍVEL
SUMÁRIO:
- Assessorar diretamente os Procuradores do Município em assuntos de sua competência;
- Elaborar peças judiciais e emitir pareceres nos processos a ele distribuídos;
-  Exercer as atribuições peculiares às suas funções de acordo com as competências das 
respectivas unidades e aquelas que lhe for determinada.
TAREFAS TÍPICAS:
- assistir a chefia imediata nos assuntos de sua competência;
- encaminhar à chefia imediata os assuntos, processos pareceres e documentos, cuja 
solução dependa de sua apreciação;
- redigir documentos, correspondências, preparar despachos e orientar na distribuição e 
tramitação interna;
- despachar com a chefia imediata, sobre assuntos de sua competência;
- controlar os processos, ações, assuntos e documentos sob sua responsabilidade, zelando 
pelo cumprimento dos prazos e demais normas vigentes;
- emitir pronunciamentos técnicos sobre a matéria da competência do órgão onde estiver 
lotado, quando solicitado, o qual será assinado em conjunto com a chefia imediata;
-  realizar  estudos  técnicos  e  analisar  informações  e  dados  de interesse  do órgão onde 
estiverem lotados;
- cumprir e fazer cumprir a lei, regulamentos, resoluções, ordens de serviço e demais atos 
administrativos;
- exercer as atribuições peculiares às suas funções de acordo com as competências das 
respectivas unidades e aquelas que lhe for delegada pela chefia imediata;
-  analisar  e  emitir  parecer  nos  processos  e  documentos  e  assuntos  encaminhados  pela 
chefia imediata;
- realizar estudos e pesquisas demandados pelo Procurador do Município que assessora, do 
Subprocurador  Geral  do  Procurador  Geral  do  Município,  visando  a  subsidiar  suas 
decisões;
- elaborar despachos e pareceres nos processos e documentos encaminhados à chancela do 
Procurador Geral;
- participar de grupos de estudos, de trabalho e comissões quando designados;
-  participar  de  reuniões  internas  e  externas  sempre  que  convocados,  inclusive  para 
esclarecimentos, exposições ou discussões técnicas;
- elaborar memoriais e peças judiciais em ações;
-  requisitar,  pelas  vias  próprias,  e,  nos  casos  de  urgência,  diretamente,  às  autoridades 
competentes  as  diligências,  certidões  e  quaisquer  documentos,  elementos  ou 
esclarecimentos necessários ao regular desempenho de suas atribuições;
- exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo chefe imediato.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

CONDIÇÕES  E  NATUREZA  DO 
TRABALHO:
-  Exige  esforço  mental  e  muita 
concentração;

CONDIÇÕES DE PROVIMENTO:
- Advogado;
-  Aprovação  em  seleção  de  currículos  e 
entrevista  com  o  Procurador  Geral  do 
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- Exige atualização constante;
- Requer poder de iniciativa;
-  Exige  tomada  de  decisões  simples  sob 
orientação do Procurador responsável.

Município;
- Livre nomeação e exoneração do Chefe do 
Executivo; 
- Disponibilidade de tempo integral.

CARGO: SECRETÁRIO GERAL

CATEGORIA FUNCIONAL
CHEFIA

SÉRIE DE CLASSE
COMISSIONADO

CLASSE DE VENCIMENTO
DS-3

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO E PRÉ-REQUISITO POR NÍVEL
SUMÁRIO:
-  Coordenar  as  atividades  administrativas,  referentes  a  recursos  humanos  e  recursos 
materiais,  da Procuradoria Geral do Município;
- Assistir o Procurador Geral do Município nos assuntos de sua competência;
- Prestar apoio às Procuradorias Especializadas na elaboração das minutas de contratos e 
convênios, bem como em sua tramitação.

TAREFAS TÍPICAS:
- promover o recebimento e a distribuição dos expedientes dirigidos ao Procurador Geral 
do Município e deste às Subprocuradorias Gerais;

-  preparar  ofícios,  avisos,  circulares,  ordens,  instruções  de  serviços  e  outros  atos  que 
devam ser  assinados  pelo  Procurador  Geral  do  Município,  Subprocuradorias  Gerais  e 
demais Procuradores;
- coordenar as atividades das divisões que compõem a Secretaria Geral da Procuradoria 
Geral do Município;
- assistir o Procurador Geral do Município nos assuntos de sua competência;
- planejar e coordenar as atividades das unidades e/ou servidores subordinados;
- desempenhar outras tarefas próprias da função ou correlatas que lhe sejam conferidas 
pelo Procurador Geral do Município.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

CONDIÇÕES  E  NATUREZA  DO 
TRABALHO:
- esforço mental, obedece rotinas e métodos 
pré-determinados;
-  procedimentos  variados,  execução 
limitada, seguindo instruções;
- requer poder de iniciativa e exige tomada 
de  decisões  sob  orientação  do  Procurador 
Geral do Município;
- exige atualização constante.

CONDIÇÕES DE PROVIMENTO:

- Escolaridade: Nível Superior completo;
- Livre nomeação e exoneração do Chefe do 
Executivo pelo Prefeito;
- Indicação pelo Procurador Geral;
-  Conhecimentos  de  relações  humanas, 
etiqueta social e etiqueta profissional;
-  Conhecimentos  de  administração  geral  e 
técnico-operacional;
- Conhecimento na área de planejamento;
- Disponibilidade de tempo integral.
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