
LEI Nº 2.381/06 – de 08 de agosto de 2006 
  

  

 Dispõe sobre a criação de cargos e seus números de vagas 

  e   aumento   do   quantitativo   de  vagas  dos  cargos  que  

 especifica, no  Quadro   Permanente  de  Servidores  desta 

  Prefeitura,  e  dá   outras providências. 

  

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei: 

  

Art. 1º - Ficam criados, no Quadro Permanente de Servidores desta Prefeitura, os 

cargos a seguir denominados, com seus respectivos números de vagas e funções: 

  

§ 1º - ALMOXARIFE – área de saúde, grupo administrativo, classe V,  B-4, 

04 (quatro) vagas, com as seguintes funções: 

  

 I - Organizar e/ou executar serviços de almoxarifado com recebimento, 

registro, guarda, fornecimento de materiais; 

II –  Fazer  inventários de materiais, para manter o estoque em condições de 

atender as atividades administrativas. 

  

§ 2º - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD), grupo 

administrativo, classe I, A-1, com 20 (vinte) vagas, sendo 17 (dezessete) para a 

zona urbana, 01 (uma) para o Povoado de Serrinha, 01 (uma) para o Povoado 

de Venda Seca e 01 (uma) para  o Distrito de Marcianópolis,  com as seguintes 

funções:  

  

I – orientar os pacientes sobre higiene bucal; 

II – marcar consultas; 

III – preencher e anotar fichas clínicas; 

IV – manter em ordem arquivo e fichário; 

V – revelar e montar radiografias intra-orais; 

VI – preparar o paciente para o atendimento; 

VII – auxiliar no atendimento ao paciente; 

VIII – instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene dental junto à 

cadeira operatória; 

IX – promover isolamento do campo operatório; 

X – manipular materiais de uso odontológico; 

XI – selecionar moldeiras; 

XII – confeccionar modelos em gesso; 

XIIII – aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental; 

XIV – realizar lavagem, desinfecção e esterilização do instrumental e do 

consultório; 

XV – proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico. 

  

§ 3º - COPEIRO (A), grupo operacional funcional, classe I, A-1, 05 (cinco) 

vagas, com as seguintes funções: 

  



I –  Executar serviços de copa; 

II - Cuidar da limpeza de objetos utilizados;  

III - Controlar os produtos de consumo e de limpeza existentes e solicitar sua 

reposição quando necessário. 

  

§ 4º - COSTUREIRO (A), grupo operacional funcional, classe V, B-4, 02 

(duas) vagas, com as seguintes funções: 

  

I - executar tarefas de corte, costura e conserto de roupas; 

II - manter limpos a sua seção e utensílios. 

  

§ 5º - COZINHEIRO (A), grupo operacional funcional, classe I, A-1, 05 

(cinco) vagas, com as seguintes funções: 

  

I - executar serviços de cozinha, preparando refeições na cozinha do Hospital; 

II – cuidar da limpeza e conservação das dependências da cozinha. 

  

§ 6º - AGENTE ADMINISTRATIVO, grupo administrativo, classe IX,  F-

10,  15 (quinze) vagas,  com as seguintes funções: 

  

I – executar atividades inerentes à função administrativa nas várias áreas da 

Administração, inclusive atendimento ao público; 

II – prestar assistência à chefia imediata; 

III – orientar servidores, coletando e analisando dados e distribuindo tarefas;  

IV – redigir as correspondências oficiais, bem como expedi-las; 

V – Acompanhar processos administrativos, verificando prazos estabelecidos, 

acompanhar notificações e localizar processos; 

VI – registrar a entrada e saída de documentos, triar documentos, distribuir 

documentos, conferir dados e datas. 

VII – identificar irregularidades nos documentos; 

VIII – encaminhar protocolos internos; 

IX – atualizar cadastros; 

X – Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos, auxiliando nos 

procedimentos de recrutamento e seleção; 

XI - realizar serviços de digitação; 

XII – distribuir material de expediente; 

XIII – acompanhar processos inerentes a cumprimento de diligências a 

diversos órgãos públicos. 

XIV - executar outras tarefas correlatas à sua área de competência. 

  

§ 7º - ENCARREGADO DE OBRAS, grupo operacional funcional, classe 

VII,  C-1, 02 (duas) vagas, com as seguintes funções: 

  

I - Manter perfeito controle e coordenação do andamento das obras; 

II - Dar cumprimento ao programa de trabalho estabelecido, propondo e 

justificando as modificações que se fizerem necessárias ao seu andamento. 

  

§ 8º - INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, grupo administrativo, classe IV,  

A-10, 03 (três) vagas,  com as seguintes funções: 

  



I – manter os equipamentos em condições de uso, responsabilizando-se pela 

sua conservação; 

II – transmitir conhecimentos de informática para os alunos da rede municipal 

de ensino;  

III – treinar os servidores e os professores usuários de sistemas de informática; 

IV – verificar permanentemente se os equipamentos estão atendendo as 

necessidades dos usuários e se os softwares são adequados para a áreas 

educacional e administrativa.  

  

§ 9º - NUTRICIONISTA, grupo administrativo, classe IX,  D-1, 02 (duas) 

vagas, com as seguintes funções: 

  

I – planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e avaliar serviços de 

alimentação e nutrição; 

II - elaborar e/ou participar de estudos dietéticos, de programas e cursos 

relacionados com alimentação e nutrição;  

III - prestar assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial e participar de 

programas de educação e vigilância em saúde. 

IV - elaborar os cardápios das escolas,  creches e do Hospital Municipal. 

  

§ 10 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA, grupo administrativo, classe VIII,  

B-10,  02 (duas) vagas, com as seguintes funções: realizar atividades de 

concepção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e 

manutenção de sistemas e de tecnologias de processamento e transmissão de 

dados e informações, incluindo hardware, software, aspectos organizacionais 

e humanos, visando a aplicações de bens, serviços e conhecimentos. 

  

§ 11 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE, grupo 

administrativo, classe IV, A-10, 02 (duas) vagas, com as seguintes funções: 

confecção de próteses odontológicas, como prótese total, prótese parcial 

removível e RMF, coroas e  provisórios.  

  

§ 12- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO, grupo administrativo, classe IV, A-10,  04 (quatro) 

vagas,  com as seguintes funções:  

  

I – Manutenção de equipamentos odontológicos; 

II – Troca e reposição de peças dos aparelhos utilizados em odontologia. 

  

§ 13 - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA, grupo operacional 

funcional, classe VI, B-8, 02 (duas) vagas,  com as seguintes funções: 

  
I – executar serviços de manutenção eletrônica em torres de televisão, 

instaladas neste Município; 

  

II - Efetuar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, motores e 

equipamentos elétricos, apurar diagnósticos dos defeitos, efetuar consertos e 

trocar componentes sempre que necessário. 

  



§ 14 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA, grupo administrativo, classe VII, B-8, 

05 (cinco) vagas,  com as seguintes funções: 

  

I - Realizar Exames radiológicos de: 

a) a)      Abdome;  

b) b)      tórax; 

c) c)      coluna vertebral; 

d) d)      membros; 

II - Exames radiológicos do crânio com as seguintes especificidades: 

a) a)      pontos de referência; 

b) b)      linhas e planos; 

c) c)      posições fundamentais do crânio; 

d) d)      posições especiais do crânio; 

e) e)      posições especiais da face; 

III - Técnicas radiológicas do crânio; 

a) a)      sela turcica; 

b) b)      canal óptico; 

c) c)      seios da face; 

d) d)      temporomandibular; 

e) e)      cavum; 

f) f)        arcos zigomático; 

g) g)      órbitas; 

h) h)      rochedo. 

IV - Técnicas radiológicas: 

a) a)      articulações; 

b) b)      pulmões; 

c) c)      arcos costais; 

d) d)      esterno (técnica de Cahoon) 

e) e)      Coluna servical, 

f) f)        Coluna torácica; 

g) g)      Coluna lombar; 

h) h)      Coluna lombo-sacra; 

i) i)        Abdome simples; 

j) j)        Abdome agudo; 

k) k)      Aparelho urinário; 

l) l)         Membros inferiores e superiores; 

m) m)    bacia (escanometria). 

IV – Câmara escura: 

a) a)      Componentes; 

b) b)      Manipulação; 

c) c)      Cuidados especiais; 

d) d)      Procedimentos. 

  

§ 15 - TÉCNICO EM TELEFONIA, grupo operacional funcional, classe 

VII,  B-10, 02 (duas) vagas, com as seguintes funções: 

  

I – preparar, instalar e reparar linhas e aparelhos de telecomunicações, 

equipamentos de comunicação e telefonia, de transmissão em telefonia e de 

energia em telefonia; 



II - controlar resultados de funcionamento de linhas, aparelhos, redes de cabos 

e equipamentos instalados nas dependências dos prédios onde funcionam 

repartições públicas municipais, testando, analisando indicadores de 

desempenho e registrando informações técnicas e operacionais das atividades 

realizadas; 

III – executar qualquer atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 

âmbito de suas atribuições.     

  

§ 16 – VIGILANTE, grupo operacional funcional, classe I, A-1, 10 (dez) 

vagas, com as seguintes funções: cuidar dos prédios públicos municipais, 

inclusive praças e jardins, evitando danos ao patrimônio municipal. 

   

Art. 2º - Ficam aumentados os números de vagas dos cargos a seguir especificados, 

pertencentes ao Quadro Permanente de Servidores desta Prefeitura: 

  

I - ATENDENTE HOSPITALAR,  grupo administrativo, classe I, A-1,  07 

(sete) vagas. 

  

II -AUXILIAR ADMINISTRATIVO,  grupo administrativo, classe IV, A-

10, 06 (seis) vagas.                                                  

  

III - AUXILIAR DE CONTABILIDADE, grupo administrativo, classe VI, 

B-6,  03 (três) vagas.                                                 
  

IV - AUXILIAR  DE ENFERMAGEM, grupo administrativo,  classe IV, A-

10, 10 (dez) vagas. 

  

V - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, grupo operacional funcional,  

classe I, A-1,  23 (vinte e três) vagas. 

  

VI - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, grupo operacional funcional, classe I, 

A-1, 01 (uma) vaga.                                   

  

VII - CARPINTEIRO, grupo operacional funcional, classe V,  B-6, 03 (três) 

vagas. 

  

VIII - ELETRICISTA, grupo operacional funcional, classe V, B-4, 03 (três) 

vagas. 

  

IX – ELETRICISTA DE BAIXA TENSÃO, grupo operacional funcional, 

classe VI, B-8, 02 vagas. 

  

X - ELETRICISTA PARA VEÍCULOS, grupo operacional funcional, classe 

VI, 02 (duas) vagas.     

  

XI - ENCANADOR, grupo operacional funcional, classe V, B-6, 02 (duas) 

vagas.  

  

XII - ENCARREGADO DO SETOR DE CPD,  grupo administrativo, classe 

V, C-5,  02 (duas) vagas. 



  

XIII - FUNILEIRO, grupo operacional funcional,  classe VI, B-08, 02 (duas) 

vagas. 

  

XIV -GARI, grupo operacional funcional, classe I,  A-1, 98 (noventa e oito) 

vagas. 

  

XV - GUARDA-NOTURNO, grupo administrativo,  classe II,  A-3, 16 

(dezesseis) vagas. 

  

XVI - JARDINEIRO, grupo operacional funcional, classe II, A-3,  02 (duas) 

vagas.             

  

XVII - MECÂNICO PARA VEÍCULOS LEVES, grupo operacional 

funcional, classe V, B-6,  03 (três) vagas. 

  

XVIII - MECÂNICO PARA MÁQUINAS PESADAS, grupo operacional 

funcional,  classe IV, A-10,  03 (três) vagas.  

  

XIX - OPERADOR DE DRAGA, grupo operacional funcional, classe V, B-

6,  01 (uma) vaga.  

  

XX - OPERADOR DE MOTONIVELADORA, grupo operacional 

funcional,  classe VII, B-10, 02 (duas) vagas. 

  

XXI - OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, grupo operacional 

funcional, classe VI, B-8,  02 (duas) vagas.                      

  

XXII - PEDREIRO, grupo operacional funcional,  classe V, B-6,   03 (três) 

vagas. 

  

XXIII - PINTOR DE VEÍCULOS, grupo operacional funcional, classe V, B-

6, 02 (duas) vagas. 

  

XXIV – PROFESSOR, classe A,  PA-01, 20 (vinte) vagas. 

  

XXV - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA,  classe C, referência PC. 

01, 12 (doze) vagas. 

  

XXVI - SERVENTE DE PEDREIRO, grupo operacional funcional, classe 

II, A-3,  36 (trinta e seis) vagas. 

  

XXVII - TÉCNICO EM ENFERMAGEM, grupo administrativo, classe VI, 

B-6,  23 (vinte e três) vagas. 

  

XXVIII - TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL (THD), grupo 

administrativo, classe IV, A-10, 10 (dez) vagas. 

  

XXIX - TELEFONISTA, grupo administrativo, classe IV, A-10,  02 (duas) 

vagas. 



  

Art. 3º - Ficam criados o quantitativo de vagas e as funções do cargo de ASSISTENTE 

SOCIAL, classe IX, D-1, já existente no Quadro Permanente de Servidores desta 

Prefeitura, assim definidos:   
  

I – Número de vagas: 02 (duas). 

II – Funções: 

a) – atuar junto a grupos e comunidades carentes, buscando facilitar o acesso à 

educação, saúde, emprego, moradia, alimentação, lazer e cultura e participar 

do processo de levantamento de verbas; 

b) – Em clínicas e hospitais, auxiliar pacientes em fase de recuperação 

psicomotora ou pós-cirúrgica, oferecendo-lhes terapia ocupacional e aceso a 

tratamentos e medicamentos. 

c) – Em presídios, ajudar famílias de presidiários e promover a reintegração 

social de ex-detentos, ajudando-os a reingressar no mercado de trabalho e a 

voltar ao convívio familiar e da sociedade; 

d) – Em entidades de classe, associações e grêmios esportivos, participar do 

planejamento e administração da política de benefícios para filiados, 

associados e sócios; 

e) – Em escolas, prestar assistência a alunos carentes e suas famílias, 

procurando resolver problemas como desemprego, alcoolismo e desarmonia; 

f) – Em instituições para menores carentes ou infratores, promover atividades 

para desenvolver aptidões, buscar a socialização, participar do planejamento 

da assistência médica, odontológica e psicológica, auxiliar na recondução ao 

convívio social, encaminhar para tratamentos e cursos.    

  

Art. 4º - Os cargos, de que tratam os artigos 1º e 2º e 3º, são de caráter efetivo e sua 

investidura ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público, na forma 

determinada no art. 37, II da Constituição Federal c.c. art. 95, II da Lei Orgânica. 
  

Art. 5º - Os ocupantes dos cargos acima criados ficam submetidos ao Regime Jurídico 

instituído pela Lei Municipal 947/90, de 05 de abril de 1990, com suas posteriores 

alterações. 
  

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos oito dias do mês 

de agosto do ano de dois mil e seis (08/08/2006). 

  

  

  

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


