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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Advogado

CARGO

Agente
Administrativo I

ATRIBUIÇÕES
- Elaborar petições, contestações, recursos e defesas em processos civis, trabalhistas, fiscais,
criminais, de acidentes do trabalho e da previdência social, bem como realizar audiências orais;
- Acompanhar o andamento de processos em juízo ou fora dele;
- Representar, em juízo, a PMT nas ações que a mesma for autora, ré, assistente, oponente, ou
de qualquer outra forma interessada;
- Minutar escrituras e procurações;
- Minutar pareceres técnicos sobre assuntos de natureza jurídica;
- Atender e produzir a defesa dos empregados, a critério da PMT dando-lhes orientação jurídica
sobre os assuntos objeto da consulta e instruindo-os quanto à documentação, exigido para os
fins determinados;
- Preparar informações a serem prestadas em mandados de segurança;
- Examinar sentenças judiciais que devem ser cumpridas pela PMT;
- Participar das comissões de concorrência;
- Participar de comissões de inquérito ou sindicância;
- Efetuar perícia e assinar os laudos respectivos;
- Elaborar relatórios;
- Promover pagamento de indenizações em juízo ou fora dele;
- Prestar assistência às chefias superiores;
- Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da PMT.
ATRIBUIÇÕES
- Receber e conferir documentos;
- Datilografar/digitar documentos tais como: CI, Cartas, Ofícios, Relatórios, Quadros, Tabelas,
pareceres e outros de relativa complexidade;
- Atender ao público, transmitindo informações conforme instrução;
- Controlar estoque de material de consumo da atividade a qual pertence;
- Conferir impressos, notas e outros;
- Efetuar cálculos simples referentes a pagamento de pessoal;

QTE
01

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do
curso superior
de Direito.

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

- Registro na
Ordem dos
Advogados do
Brasil (OAB).

QTE
30

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do
1º Grau
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LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

1

ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE

CARGO

Agente
Administrativo II

- Conferir prévia de cheques;
- Atualizar e acompanhar dados do Sistema Geral de Recursos Humanos;
- Coletar dados necessários a estudos, bem como acompanhar o fluxo de documentos relativos
ao seu setor de trabalho;
- Arquivar correspondências e documentos, procurando inteirar-se do seu conteúdo para fins de
informações;
- Preencher formulários, preencher e controlar fichas funcionais, financeiros e de estoque;
- Executar tarefas correlatas, de igual, maior ou menor complexidade, a critério da chefia.
ATRIBUIÇÕES
- Realizar atividades de apoio à administração da entidade onde está lotado, sob a orientação,
supervisão e avaliação do chefe imediato;
- Executar serviços gerais da área administrativa, tais como separação, classificação e
arquivamento de documentos, transição de dados, lançamentos, fornecimentos de informações;
- Realizar tarefas de digitação do setor onde está lotado;
- Atender ao público, recepcionando-o, fornecendo-lhe informações e encaminhando-o aos
setores desejados;
- Receber e enviar correspondências em geral, separando-as e encaminhando-as a seus
destinatários;
- Manter organizados arquivos e fichários manipulando dados e documentos, classificando e
protocolando quando necessário, visando ao controle sistemático de informações, selecionar,
classificar, cadastrar e arquivar documentos em geral;
- Providenciar os serviços de fotocópias dos documentos em geral;
- Responsabilizar‐se pelo registro, guarda, conservação e expedição de documentos, na área de
sua competência;
- Atender ao telefone prestando informações e anotando recados, realizar o controle de
chamadas telefônicas recebidas e realizadas, segundo normas de procedimento previamente
determinadas; operacionalizar com prioridade mensagens de emergência;
- Executar atividades administrativas e de pessoal, material e finanças, classificando e conferindo
documentos; operar equipamentos audiovisual, telefone, fax, xérox, datashow e outros;

QTE
34

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do
2º Grau
(Ensino Médio)
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LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III
- Lei 1.204/2011,
Anexo III (alteração
das atribuições e
requisitos)
- Lei 1.205/2011,
Anexo II (cria 4
cargos para
Secretaria Municipal
de Defesa Social,
Transporte e Serviços
Público)
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CARGO

Agente de
Arrecadação

CARGO

Agente
Comunitário
de Saúde

- Receber materiais diversos identificar sua origem e encaminhar ao setor destinado, elaborando
relatórios das atividades exercidas;
- Controlar a saída e entrada de materiais de consumo e permanentes, informando a chefia
imediata a ocorrência de qualquer irregularidade;
- Participar de comissões e conselhos em geral, secretariando ou servindo como membro;
- Emitir empenhos e efetuar os respectivos depósitos em rede bancária;
- Redigir atos administrativos da unidade onde estiver lotado, como: ofícios, comunicações
internas, expedientes, e-mails, entre outros;
- Autuar processos e informar sobre o andamento dos mesmos;
- Solicitar a aquisição de equipamentos e materiais para o setor que estiver lotado;
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Orientar, supervisionar e fiscalizar a arrecadação de tributos devidos por aqueles que exercem
comércio em vias públicas ou de caráter transitório, ocupam o solo urbano com mercadorias
negociável; receber e dar quitação, quando autorizado de tais tributos.
- Fiscalizar feiras, mercados, matadouros, alvarás, diversões públicas, publicidade, os
contribuintes dos impostos (ISS, IPTU, IVVC, ITBI) e demais receitas do município;
- Prestar assistência aos contribuintes, Secretário, e/ou Prefeito no tocante a receita própria do
município;
Executar atividades afins, a critério da chefia imediata.
ATRIBUIÇÕES
- Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de
ações educativas e coletivas, nos domicílios, na comunidade e nas Unidades de Saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão da Secretaria
Municipal de Saúde;
- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao
trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem

- Lei 1.416/2017
(Art. 3º - Os cargos
de Agente
Administrativo
criados pela Lei
1.205/11 passa a
denominar Agente
Administrativo II).

QTE
05

REQUISITOS
- Nível de
conhecimento
equivalente ao
1º Grau

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

QTE
43

REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação
do cargo

LEI
- Lei 1.077/2007
(Cria 35 cargos)
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- Lei 1.204/2011,
Anexo II,
(Cria + 6 cargos,
totalizando 41).
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acompanhadas no planejamento local;
- Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
- Prover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;
- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais
com a equipe, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde;
- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na
Atenção Básica e Vigilância em Saúde;
- Participar das atividades de educação permanente;
- Realizar mapeamento de sua área de atuação;
- Cadastrar e atualizar famílias de sua área e identificar indivíduos expostos a situações de risco;
- Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua
responsabilidade e coletar dados para análise da situação das famílias acompanhadas;
- Desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente,
ao trabalhador e ao idoso, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças;
- Promover educação em saúde e mobilização comunitária, visando uma melhor qualidade de
vida mediante ações de saneamento e melhorias do meio ambiente;
- Incentivar a formação de conselhos locais;
- Orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde;
- Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação a prevenção e ao
controle da malária e da dengue, conforme Portaria nº 44/GM, de 03 de janeiro de 2002;
- Realizar pesquisa larvária de mosquitos para levantamento de índice e descobrimento de focos
no município;
- Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores;
- Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados;
- Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos de sua zona;
- Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos;
- Deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de abastecimento;
- Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue;
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- Lei 1.204/2011,
Anexo II,
(Cria + 6 cargos,
totalizando 41).
- Lei 1.416/2017
Anexo II,
(Cria + 2 cargos,
totalizando 43).
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CARGO
Agente de
Combate às
Endemias

- Orientar a população quanto a separação correta do lixo seco e do lixo molhado, bem como aos
horários de recolhimento de lixo;
- Realizar visitas domiciliares para orientação quanto a prevenção e combate de infestação de
pragas, pulgas, barbeiros, carrapatos, roedores e outros vetores e desenvolver outras atividades
pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde;
- Realizar busca ativa de casos como tuberculose, hanseníase e todas demais doenças de cunho
epidemiológico;
- Monitorar as famílias com crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco;
- Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
- Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade Saúde da Família;
- Realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama encaminhando
as mulheres em idade fértil para realização de exames periódicos nas unidades de referência;
- Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o
desenvolvimento do Programa.
ATRIBUIÇÕES
- Atuar nos programas de vigência, prevenção e controle de doenças endêmicas,
infectocontagiosas.
- Promoção da saúde mediante ações de vigilância, endemias e seus vetores, abrangendo
atividades de execução de programas de saúde, em conformidade com as diretrizes do SUS.
- Realizar atividades correlatas, enfim todas as ações pertinentes ao programa.

QTE
12

REQUISITOS
- Ensino médio
completo
- Comprovante
participação no
curso na área de
endemias
fornecido por
entidade
competente.
- Experiência de
no mínimo 01
ano no exercício
da função em
órgão público
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LEI
- Lei 1.085/2007
Anexo I, b (Cria 10
cargos)
- Lei 1.204/2011,
Anexo II
(Cria + 2 cargos,
totalizando 12).
- Lei 1.407/2017
Art. 11 (passa a
nomenclatura do
cargo a Agente de
Combate às
Endemias)
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CARGO

ATRIBUIÇÕES

Agente de
Controle
Sanitário

- Orientar os serviços de profilaxia e policiamento sanitário na área sob sua jurisdição,
coordenando ou executando os trabalhos de inspeção, visando proteger à saúde da coletividade.

CARGO

ATRIBUIÇÕES
- Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas na Legislação de Trânsito, por meio do poder
de polícia administrativa, no âmbito da circunscrição do Município de Triunfo e de acordo com as
competências definidas no Código de Trânsito Brasileiro – Lei Nº 9.503 de 23/09/2007;
- Atuar rotineira e sistematicamente na fiscalização, orientação e controle do trânsito, com o
objetivo de proporcionar a livre circulação de bens, pessoas e veículos, obedecendo os locais e
horários estabelecidos em escala de serviço, determinada pelo setor competente;
- Observar rotineiramente as condições operacionais e físicas das vias do Município de Triunfo,
especialmente quanto ao aspecto da segurança, trafegabilidade e fluidez das mesmas;
- Observar rotineiramente as condições operacionais e físicas dos equipamentos de sinalização e
de outros que, direta ou indiretamente, interfiram no desempenho e segurança de veículos e
pedestres;
- Acompanhar, orientar e ordenar, em campo, o desempenho do transporte e trânsito nas vias
urbanas municipais e auxiliar na orientação e travessia de pedestres;
- Auxiliar na implantação de projetos e alterações na circulação de trânsito, e situações
programadas e emergenciais e participar de atividades de fiscalização complementares ao
policiamento de trânsito;
- Participar das campanhas educativas do trânsito desenvolvidas pela Secretaria, ou em parceria
com outros órgãos gerenciadores ou não de trânsito;

Agente de
Trânsito

QTE
07

QTE
07

fornecido por
autoridade
competente.
REQUISITOS
Não encontrado
na Lei de
criação do cargo

REQUISITOS
- Ensino Médio
Completo
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LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III
- Lei 865/1996,
Anexo Único
(Cria + 5 cargos
totalizando 7)
LEI
- Lei 1.205/2011,
Anexo II e IV
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CARGO

Agrônomo

- Operar equipamentos de comunicação e de coleta eletrônica de dados, bem como outros
necessários ao desempenho de suas atividades;
- Dirigir os veículos destinados ao desempenho dos serviços de fiscalização e Monitoramento do
trânsito;
- Aplicar autuações de infrações de trânsito, no âmbito de sua circunscrição e competência;
- Preencher corretamente o Auto de Infração, após constatar e registrar o flagrante de infração,
caracterizando bem a infração, encaminhando o Auto de Infração ao Diretor de Defesa Social, a
quem compete julgar a consistência do mesmo e imputar a penalidade devida, de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro e elaborar relatórios relativos às atividades desempenhadas,
inclusive Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito;
- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas e obedecer às normas estabelecidas por
resolução desta secretaria.
ATRIBUIÇÕES
- Realizar pesquisas, estudos e experiências, visando incrementar os conhecimentos científicos e
descobrir suas aplicações no campo da Agricultura;
- Elaborar, executar e avaliar planos e programas relacionados à Agricultura;
- Elaborar normas técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos;
- Participar de campanhas de saúde pública;
- Desenvolver técnicas e manejo de rotação de cultura;
- Desenvolver técnicas de captação de água e armazenamento de pastagem forrageira;
- Desenvolver técnicas de preservação do meio ambiente e de reflorestamento das encostas;
- Assessorar trabalhos agrícolas nas escolas, associações e comunidades e desenvolver ações de
cooperativismo;
- Estabelecer intercâmbio com órgãos vinculados à Agricultura;
- Prestar assistência aos agricultores quanto: preparação da terra, proteção contra a erosão, uso
e manejo de utensílios irrigantes, uso correto de defensivos agrícolas e seleção, preparação e
tratamento das sementes;
- Apresentar relatórios e dados estatísticos dos trabalhos realizados;
- Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da PMT.

QTE
01

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do
Curso Superior
de Agronomia

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

- Registro no
Conselho
Regional da
Categoria
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CARGO

Arquiteto

CARGO

Artífice

CARGO

Assistente de
Biblioteca

ATRIBUIÇÕES
- Planejar, coordenar e executar projetos de arquitetura e urbanismo, efetuar vistorias, perícias e
avaliações de imóveis, emitir laudos e pareceres técnicos.
- Executar levantamento de materiais e serviços em projetos de arquitetura, instalações prediais
e estrutura elaborar plantas, cortes e elevações, fechadas e detalhes de arquitetura.
- Colaborar no planejamento de projetos e na elaboração de especificações para obras e
construção e reformas prediais.
- Executar outras tarefas semelhantes.
ATRIBUIÇÕES
- Executar trabalhos de serralharia, fornecendo ferramentas, soldando, cortando chapas,
cantoneiras, perfis, utilizando-se de escala métrica, esquadro, riscador, talhadeira, maçarico;
serviços de eletricidade em geral, na troca de lâmpadas, reatores, colocação de tomadas,
fusíveis, etc., realizando a manutenção preventiva a corretiva das instalações da Prefeitura;
- Executar serviços de pedreiro, reparação de massa, utilização de ferramentas, lidas com tijolos
em alvenaria, colocação de postes, janelas, basculantes, piso em cimento, etc.; serviços de
mecânica de veículos em geral, desmontando, limpando e conservando peças, fazendo
manutenção preventiva e reparando defeitos de ordem mecânica; serviços de pintura,
emassamento, polimentos, da superfície a ser trabalhada, utilizando pistola, aplicando tintas,
efetuando mistura das tintas para obter a tonalidade desejada, etc.
ATRIBUIÇÕES
- Planejar, implantar, organizar e dirigir bibliotecas ou centros de documentação;
- Selecionar e adquirir o material bibliográfico e multimeios sobre assuntos de interesse p a PMT.
- Manter atualizado e conservado o acervo das bibliotecas ou centros de documentação.
- Promover intercâmbio com instituições técnico-científicas.
- Elaborar normas para funcionamento de bibliotecas ou centros de documentação.
- Promover a divulgação de todo o material incorporado ao acervo das bibliotecas ou centro de
documentação.
- Catalogar, classificar e indexar documentos.
- Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da PMT.

QTE
01

QTE
30

QTE
02

REQUISITOS
- Curso Superior
de Arquitetura
- Registro no
Conselho
Regional da
Categoria CREA
REQUISITOS
- Nível de
conhecimento
equivalente ao
1º Grau

LEI
- Lei 1.089/2007,
Anexo I

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do 3º
Grau
- Curso de
formação de
Professor
Licenciatura
Plena Letras

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III
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LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III
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CARGO

Assistente Social

CARGO

Assistente Social
CRAS

CARGO
Atendente de
Consultório
Dentário
ACD

ATRIBUIÇÕES
- Executar os programas do Serviço Social, bem como acompanhar e tratar os problemas pessoais
e grupais que interferem na produtividade e bem-estar dos servidores da PMT.
- Acompanhar e estudar as relações no trabalho, condições ambientais, problemas de adaptação
funcional, absentismo, sugerindo as chefias, medidas destinadas a sua melhoria;
- Executar programas de melhoria das condições sociais e ambientais que interferem na
produtividade dos servidores, de acordo com política administrativa e social da PMT.

QTE
02

ATRIBUIÇÕES
- Executar os programas do Serviço Social, bem como acompanhar e tratar os problemas pessoais
e grupais que interferem na produtividade e bem-estar dos servidores da PMT.
- Acompanhar e estudar as relações no trabalho, condições ambientais, problemas de adaptação
funcional, absentismo, sugerindo as chefias, medidas destinadas a sua melhoria;
- Executar programas de melhoria das condições sociais e ambientais que interferem na
produtividade dos servidores, de acordo com política administrativa e social da PMT.
ATRIBUIÇÕES
- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos,
mediante planejamento local e protocolos de atenção básica.
- Proceder à desinfecção e a esterilização de materiais e instrumentos utilizados.
- Preparar e organizar instrumental e materiais necessários.
- Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos.
- Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos.
- Organizar a agenda clínica.
- Realizar atividades correlatas, em fim todas as ações pertinentes ao Programa.

QTE
01

QTE
06

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do
curso superior
de Serviço
Social
- Registro no
Conselho
Regional de
Assistente Social
REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação
do cargo

LEI
- Lei 809/91,
Anexo III (Cria 1
cargo)
- Lei 1.204/2011
Anexo II (Cria + 1
cargo totalizando 2)

REQUISITOS
- Ensino
Fundamental
Completo
- Curso Técnico
de Auxiliar de
Consultório
Dentário com
registro no CRO

LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I e II
(Cria 2 cargos)

Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara – Triunfo/PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94
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LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I

- Lei 1.204/2011,
Anexo II
(Cria + 4 cargos,
totalizado 6).
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Auxiliar de
Enfermagem I

CARGO

Auxiliar de
Enfermagem II

ATRIBUIÇÕES
- Marcar consultas;
- Receber doentes e acidentados, encaminhando-os ao médico;
- Preencher fichas referentes a consultas médicas e registrar dados para fins estatísticos;
- Auxiliar Médicos e Dentistas, preparando o consultório e o paciente para o atendimento;
- Fazer pequenos curativos;
- Esterilizar materiais e instrumentos;
- Organizar e manter atualizado o arquivo das fichas médias;
- Conservar limpo o local de trabalho;
- Receber, conferir e auxiliar no controle de medicamentos e materiais;
- Manusear substâncias de usos odontológicos, sob a orientação do Dentista;
- Zelar pelo correto e conservação dos bens patrimoniais da PMT;
- Atender às necessidades de enfermos portadores de doenças de pouca gravidade;
- Dispensar cuidados simples de enfermagem a pacientes hospitalizados;
- Orientar o trabalho educativo desenvolvido c/ indivíduos e grupos para prevenção de doenças;
- Atender pacientes quanto a higiene pessoal;
- Auxiliar em serviços de enfermagem, a nível de execução simples em processos de tratamento.
ATRIBUIÇÕES
- Atender às necessidades dos enfermos portadores de doenças de pouca gravidade, atuando
sob a supervisão do Enfermeiro, para auxiliar no bom atendimento aos pacientes;
- Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e
pressão, para registrar anomalias;
- Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes internados, observando horários,
posologia e outros dados, para atender as prescrições médicas;
- Fazer curativos simples, utilizando noções de primeiros socorros, observando prescrições, para
aliviar o sofrimento do paciente e facilitar a cicatrização de ferimentos, suturas e escoriações;
- Atender crianças e pacientes que dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos
mesmos, proporcionando-lhes conforto e recuperação mais rápida;
- Preparar paciente p/ consulta e exame, vestindo-o e colocando-o na posição indicada.

QTE
25

REQUISITOS
- Nível de
conhecimento
equivalente ao
2º Grau

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

QTE
30

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do 2º
Grau

LEI
- Lei 809/91,
Anexo III

- Curso Técnico
de Enfermagem

Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara – Triunfo/PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Auxiliar de
Enfermagem PSF

CARGO

Auxiliar de
Laboratório

CARGO

Auxiliar de
Lavanderia
(Secretaria de
Saúde)

ATRIBUIÇÕES
- Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no
exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários.
- Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e às famílias em situação de risco,
conforme planejamento da equipe.
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
- Realizar atividades correlatas e todas as ações pertinentes ao programa de saúde da família.
ATRIBUIÇÕES
- Auxiliar o responsável técnico pelo laboratório nas tarefas que forem confiadas,
- Efetuar limpeza dos equipamentos;
- Fazer coleta dos materiais; exercer outras atividades compatíveis com o cargo, conforme
demanda e atendendo ao interesse público, designadas pelo seu superior imediato;
- Executar registros das coletas realizadas em pacientes, classificar, ordenar, fracionar e distribuir
amostras para análise;
- Preparar, quando necessário, frascos para coleta de material;
- Preparar soluções que serão utilizadas na execução dos exames;
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Executar as rotinas de lavanderia hospitalar, bem como coletar material para lavagem;
- Fazer o abastecimento das máquinas e acompanhamento dos processos de lavagem;
- Realizar a distribuição de roupas hospitalares;
- Zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela segurança do trabalho, bem como pela
adequada utilização, guarda e manutenção dos equipamentos de proteção individual (EPIs);
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.

QTE
05

QTE
02

QTE
03

REQUISITOS
- Técnico de
Auxiliar de
Enfermagem c/
registro no
COREN

LEI
- Lei 1.085/2007
(Cria 4 cargos)

REQUISITOS
- Nível médio

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

- Curso técnico
em laboratório
ou curso de
Auxiliar Técnico
de Laboratório,
ou ainda Curso
Técnico de
Enfermagem
REQUISITOS
- Ensino
fundamental
completo

Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara – Triunfo/PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94
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- Lei 1.204/2011
(Cria +1 cargo,
totalizando 5)

- Lei 1.204/2011,
Anexo III (alteração
das atribuições e
requisitos)

LEI
Lei 1.204/2011,
Anexo I
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Auxiliar de
Serviços Gerais

CARGO

Biomédico

ATRIBUIÇÕES
- Lavar, varrer e encerar piso;
- Transportar pesos, carregando móveis, materiais, utensílios e equipamentos;
- Executar pequenos reparos e serviços de pinturas que não exijam habilidades especiais;
- Limpar e lavar vidraças;
- Servir café, água, chá e manter em ordem e asseio sua unidade de trabalho, e quando solicitado
atender em reunião;
- Efetuar pequenos serviços de expediente interno e externo;
- Levar documentos para xerografar, mimeografar, e eventualmente executar estas tarefas;
- Zelar pelo uso e conservação dos bens patrimoniais da sua unidade de trabalho;
- Atender telefone, efetuar pequenas anotações e transmitir recados;
- Despachar correspondências no correio;
- Entregar e recolher documentos nos diversos órgãos da PMT;
- Receber do almoxarifado materiais de expediente requisitados pela sua unidade de trabalho;
- Varrer ruas e locais públicos;
- Executar trabalho de jardinagem;
- Preparar merenda escolar;
- Executar serviços braçais que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais.
ATRIBUIÇÕES
- Desenvolver trabalhos na área de atuação das Ciências Biomédicas;
- Apresentar relatórios e dados estatísticos dos trabalhos realizados;
- Emitir informações e pareceres sobre assuntos no campo das Ciências Biomédicas;
- Registrar em fichas próprias os trabalhos executados;
- Promover campanhas de saúde;
- Participar de estudos e pesquisas que visem o estabelecimento de planos, normas,
regulamentos e instruções das Ciências Biomédicas;
- Prestar assistência às chefias superiores;
- Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da PMT;
- Realizar estudos e experiência de laboratório, empregando técnicas específicas e biomédica.

QTE
196

REQUISITOS
Nível de
conhecimento
equivalente ao
1º Grau

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

QTE
01

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão curso
superior Ciências
Biomédicas
- Registro no
Conselho
Regional da
Categoria.

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Coveiro
(Secretaria de
Administração)

CARGO

Cozinheiro
(Sec. de Saúde)

ATRIBUIÇÕES
- Preparar sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide
e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes, para permitir o sepultamento;
- Colocar o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu
posicionamento na mesma;
- Efetuar o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra e cal ou fixando uma laje, para
assegurar a inviolabilidade do túmulo;
- Executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório,
colaborando para a manutenção da ordem e limpeza do cemitério;
- Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e
guardando-os em lugar apropriado, para mantê-los em condições de uso;
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Preparar lanches quentes, frios, refeições e sucos conforme recomendação técnica recebida,
distribuir as refeições preparadas;
- Higienizar; temperar, assar, refogar e cozinhar alimentos, atendendo as exigências do cardápio;
- Fazer pedidos de suprimento de material necessário à cozinha ou para a preparação dos
alimentos; operar os diversos equipamentos de cozinha;
- Zelar pelo estado de conservação, organização e limpeza dos alimentos, cozinha e despensa;
- Orientar e distribuir as atividades de preparação de alimentos;
- Controlar o estoque de todos os materiais de consumo, bens duráveis e patrimoniais que
estejam na cozinha sob sua responsabilidade;
- Realizar os serviços de limpeza e faxina da cozinha em sua unidade de trabalho;
- Informar ao superior imediato necessidade de reposição do estoque dos alimentos;
- Zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela segurança do trabalho, bem como pela
adequada utilização, guarda e manutenção dos equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.

QTE
03

REQUISITOS
- Ensino
Fundamental
completo

LEI
- Lei 1.204/2011
Anexo I

QTE
03

REQUISITOS
- Ensino
Fundamental
completo

LEI
- Lei 1.204/2011,
Anexo I
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(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com

13

ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Enfermeiro

CARGO

Enfermeiro do
PACS

CARGO

Enfermeiro PSF

ATRIBUIÇÕES
- Desenvolver atividades especializadas no campo de enfermagem centradas na promoção,
preservação e recuperação da saúde e prestar serviços de enfermagem no contexto da
assistência médica supletiva;
- Orientar e dirigir os serviços de enfermagem e dos auxiliares de Serviços de Saúde;
- Colaborar com órgãos de Segurança do Trabalho;
- Assessorar chefias superiores em assuntos de sua especialidade;
- Executar tarefas de maior complexidade;
- Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da PMT.

QTE
10

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão curso
superior de
Enfermagem
- Registro no
Conselho
Regional de
Enfermagem

ATRIBUIÇÕES
- Executar as políticas de atenção básica constantes no Programa de ACS.
- Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica,
definidas nas NOAS.
- Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS da equipe de
enfermagem.
- Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou
Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consultas de enfermagem,
solicitar exames complementares e prescrever medicações.
- Realizar atividades correlatas, em fim todas as ações pertinentes ao Programa.
ATRIBUIÇÕES
- Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário,
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, em todas as fases do desenvolvimento
humano.
- Executar as políticas de atenção básica constantes do PSF.
- Realizar atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção à atenção básica
definidas nas NOAS.
- Realizar outras atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais durante o
desenvolvimento do programa e todas as ações pertinentes ao programa de Saúde da Família.

QTE
01

REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação
do cargo

QTE
05

REQUISITOS
- Curso superior
de Enfermagem
- Registro no
Conselho
Regional de
Enfermagem
COREN
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LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III (Cria 3
cargos)
- Lei 1.204/2011,
Anexo II (Cria +2
cargos totalizando 5)
- Lei 1.395/2017,
Anexo II (Cria +5
cargos totalizando 10)
LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I

LEI
- Lei 1.085/2007
(Cria 4 cargos)
- Lei 1.204/2011,
Anexo II (Cria +1
cargo totalizando 5)
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

ATRIBUIÇÕES

Engenheiro Civil

- Elaborar projetos de Engenharia.
- Executar e dirigir projetos de Engenharia Civil relativos a edificações, vias públicas sistema de
água e esgoto e preparar planos, métodos de trabalho e outras tarefas afins.
- Elaborar planilhas orçamentárias para licitações de obras civis.
- Executar outras tarefas semelhantes.

CARGO

Farmacêutico

CARGO

Fiscal

ATRIBUIÇÕES
- Controle da dispensação de medicamentos e correlatos;
- Controle da dispensação de registros entorpecentes e psicotrópicos;
- Controle de estoque dos medicamentos; material penso e armazenamento dos mesmos;
- Controle do recebimento de medicamentos e materiais;
- Manipulação de fórmulas magistrais;
- Registro de prazo de validade; lote e data de fabricação de medicamentos e correlatos;
- Testes de solubilidade; aspecto e composição de medicamento;
- Manipulação de materiais para higiene e limpeza.
ATRIBUIÇÕES
- Fiscalizar a execução de obras públicas contatadas pelo município, quanto ao cumprimento das
obrigações pactuadas;
- Fiscalizar diretamente a construção de obras de pequeno porte;
- Fiscalizar o exercício e localização de atividades econômicas, edificações particulares e estéticas
urbanas;
- Fazer cumprir Leis, regulamentos e normas que regem as posturas municipais, relativas a
concessões, permissões e autorizações de serviços urbanos, comércio ambulante e
abastecimento;
- Orientar os contribuintes;
- Articular-se com a fiscalização de outras áreas e executar outras tarefas afins, a critério da
chefia imediata;

QTE
01

REQUISITOS
- Curso superior
de Engenharia
Civil c/ Registro
no Conselho
Regional de
Engenharia CREA

LEI
- Lei 1.089/2007,
Anexo I

QTE
02

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do
curso de
Farmácia a nível
de 3º Grau

LEI
- LC 03/1999
- Lei 1.204/2011,
Anexo II (Cria +1
cargo totalizando 2)

QTE
02

REQUISITOS
- Nível de
conhecimento
do 1º Grau

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
- Fiscalizar a preservação dos imóveis, em todas as suas características: históricas, artísticas,
culturais e paisagísticas;
- Executar a fiscalização da Limpeza Pública;
- Fiscalizar os pontos de maior incidência de colocação de lixo em lugares inadequados e
proibidos por Lei.
CARGO

Fiscal de Obras
e Licenças
(Sec. de Obras)

ATRIBUIÇÕES
- Realizar levantamento topográfico e executar controle tecnológico de materiais e solo;
- Interpretar projetos e especificações técnicas;
- Executar esboços e desenhos técnicos, sob supervisão;
- Elaborar planilha de quantidade e de custos para orçamento de obra ou reforma;
- Analisar e adequar custos, fazer composição de custos diretos e indiretos;
- Organizar arquivo técnico;
- Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços, identificar problemas e sugerir soluções
alternativas, inspecionar e tomar providências quanto a conservação, necessidade de reparo,
guarda dos equipamentos e materiais disponíveis na obra;
- Auxiliar nas atividades de planejamento, execução, fiscalização e medição de obra;
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática específicos;
- Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações
particulares, verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento
das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a
fim de opinar nos processos e concessão de “habite-se”;
- Verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não
estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com as normas
vigentes;
- Emitir relatório periódico sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada
a respeito de irregularidades encontradas;
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.

QTE
02

REQUISITOS
- Ensino Médio
com Curso
Técnico em
Edificações ou
Nível Superior
em Engenharia
Civil, ou ainda,
Arquitetura.
- Registro no
Conselho
Competente.
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LEI
- Lei 1.204/2011,
Anexo I
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE

CARGO

Fiscal de
Patrimônio

- Fiscalizar a execução de obras públicas contratadas pelo município, quanto ao cumprimento
das obrigações pactuadas;
- Fiscalizar diretamente a construção de obras de pequeno porte;
- Fiscalizar o exercício e localização de atividades econômicas, edificações particulares e estética
urbana;
- Fazer cumprir as Leis, Decretos, Portarias, Plano Diretor do Município e normas que regem a
postura municipal, relativas às concessões permissões e autorizações de serviços urbanos,
comércio ambulante e abastecimento;
- Fiscalizar a preservação dos imóveis em todas as suas características: históricas, artísticas,
culturais e paisagísticas;
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Fiscalizar sob a supervisão de profissional competente, as obras em andamento no município.
- Verificar se as construções estão de acordo com as plantas aprovadas pela Prefeitura.
- Fiscalizar reformas e demolições de prédios.
- Exercer a repressão as construções clandestinas.
- Fiscalizar serviços de instalações, ampliações e reformas nas redes de água e esgoto.
- Providenciar de conformidade com a autoridade competente, no embarco de obras iniciadas
sem aprovação ou em desconformidade com a planta aprovada.
- Lavrar autos de infração. Realizar vistoria final para a concessão do "habite-se".
- Dirigir veículos (motos, automóveis, etc.) desde que devidamente habilitado em consonância
com as exigências da legislação pertinente, para realizar atividades de fiscalização.
- Cumprir e fazer cumprir toda a legislação pertinente constante no Plano Diretor Municipal.

QTE
01

REQUISITOS
- Conclusão do
Ensino Médio
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LEI
- Lei 1.087/2007,
Anexo I
(Cria 1 cargo)
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Fiscal de
Tributação

CARGO

Fisioterapeuta

CARGO
Fonoaudiólogo

ATRIBUIÇÕES
- Executar a política tributária e fiscal do município.
- Controlar e adotar medidas para a efetivação da receita municipal decorrentes de taxas,
impostos e serviços prestados.
- Manter cadastros atualizados dos contribuintes municipais.
- Manter atualizado o cadastro e mobiliários para fins tributários.
- Realizar atividades de apoio a administração tributária;
- Realizar lançamentos, cobranças e fiscalização de tributos de competência do Município.
- Controlar o parcelamento de créditos tributários;
- Administrar a dívida ativa e de outros créditos patrimoniais.
- Emitir relatórios de contribuintes inadimplentes.
- Proceder diligências exigidas pelo serviço.
- Orientar o contribuinte sobre a legislação tributária municipal.
- Efetuar modificação e lavrar autos de infração.
- Efetuar sindicâncias para verificação das alegações dos contribuintes.
- Realizar atividades correlatas.
- Cumprir e fazer cumprir toda a legislação tributária Municipal.
ATRIBUIÇÕES
- Realizar avaliação, prescrição e tratamento fisioterápico em pacientes portadores de doenças
do aparelho locomotor, doenças neurológicas e doenças respiratórias;
- Participar de grupos operativos e ações de educação em saúde;
- Observar as normas de higiene e segurança do trabalho; executar tarefas compatíveis com a
natureza do cargo;
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Realizar avaliação, prescrição, tratamento e prevenção em fonoaudióloga, no que se refere à
área de comunicação escrita, oral, voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica;
- Participar de grupos operativos e ações de educação em saúde;

QTE
02

REQUISITOS
- Conclusão do
Ensino Médio

LEI
- Lei 1.087/2007,
Anexo I
- Lei 1.322/2015
(Cria +1 cargo,
totalizando 2)

QTE
01

REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação
do cargo

LEI
- Lei 962/2001

QTE
01

REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação

LEI
- Lei 962/2001
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE

CARGO

Fonoaudiólogo
(Sec. Educação)

CARGO

Guarda
Municipal

- Observar as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis
com a natureza do cargo.
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias
de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo, de dicção, imposição de voz.
- Participar de equipes de diagnostico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e
audição.
- Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição.
- Realizar o aperfeiçoamento dos padrões de voz e fala.
- Participar da equipe de orçamento e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos
ligados a assuntos fonoaudiológicos;
- Dar parecer fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição.
- Participar de processos educacionais e de vigilância em saúde, principalmente nos ambientes de
trabalho.
ATRIBUIÇÕES
- Promover e manter a vigilância dos logradouros públicos, próprios do município, seus bens,
serviços e instalações, bem como das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural;
- Atuar em colaboração com órgãos Estaduais e Federais mediante solicitação, assim como
atender situações excepcionais;
- Promover a fiscalização da utilização adequada dos parques, jardins, praças, monumentos e
outros bens de domínio público no município;
- Atender a população em eventos danosos a Def. Civil e autoridades competentes no Município;
- Dirigir os veículos destinados ao desempenho dos serviços;
- Participar de maneira ativa às comemorações cívicas programadas pelo Município;
- Colaborar com a fiscalização da prefeitura na aplicação das normas relativas ao exercício do
poder de polícia administrativa do município de Triunfo;
- Exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou delegadas.

do cargo

QTE
01

REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação
do cargo

LEI
- Lei 1.075/2007

QTE
31

REQUISITOS
- Nível de
conhecimento
equivalente ao
1º Grau

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III (Cria 12
cargos)
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- Lei 1.205/2011,
Anexo II III (Cria +19
cargos)
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Guarda
Municipal
Externo

CARGO

Médico
Plantonista

ATRIBUIÇÕES
- Proteger o patrimônio, bens, serviços e instalações públicas municipais; bem como o meio
ambiente e exercer fiscalização do uso de vias urbanas e estradas municipais;
- Atuar em colaboração com órgãos Estaduais e Federais mediante solicitação, assim como
atender situações excepcionais;
- Atender a população em eventos danosos a Def. Civil e autoridades competentes no Município;
- Participar de maneira ativa às comemorações cívicas programadas pelo Município;
- Autuar os infratores do Código de Trânsito Brasileiro, no âmbito das atribuições do Município;
- Aplicar multas de trânsito e outras inerentes ao poder de polícia do Município;
- Exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas ou delegadas.
ATRIBUIÇÕES
- Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com
SUS e Conselhos de Medicina, visando a promoção da melhoria da qualidade de vida da população;
- Realizar procedimento técnico-profissional dirigido para a prevenção primária, definida como a
promoção da saúde e a prevenção da ocorrência de enfermidades ou profilaxia;
- Realizar procedimento técnico-profissional p/ a prevenção secundária, definida como a prevenção
da evolução das enfermidades ou execução de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos;
- Realizar procedimento técnico-profissional dirigido para a prevenção terciária, definida como a
prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos;
- Realizar consultas e atendimento médico, efetuando a anamnese, exame físico, bem como realizar
propedêutica instrumental e levantar hipóteses diagnósticas;
- Solicitar consultas e emitir contra referências e realizar atendimentos de urgência e emergência,
bem como atendimentos hospitalares de acordo com sua atribuição técnica;
- Elaborar documentos médicos, atuando na elaboração de prontuários, atestados, relatórios,
pareceres, declarações, formulários de notificação compulsória, de acordo com os ditames do
Conselho Federal de Medicina;
- Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde,
encaminhando pacientes para atendimento especializado, requerendo pareceres técnicos (contra
referência) e ou exames complementares, analisando e interpretando exames diversos, para

QTE
06

REQUISITOS
- Nível Médio
Completo

LEI
- LC 27/2009

QTE
20

REQUISITOS
- Nível Superior
Graduação em
Medicina

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III (Criados 20
cargos com a
nomenclatura
Médico)

- Registro no
Conselho
Regional de
Medicina CRM
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- Lei 1.204/2011,
anexo III (Alteração
das atribuições e
requisitos)
- Lei 1.212/2011,
(Alteração na
nomenclatura para
Médico Plantonista)
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE

CARGO

Médico PSF

estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, em conformidade com os ditames do
código de ética médica do Conselho Federal de Medicina;
- Realizar cirurgias de pequeno, médio e grande porte, de acordo com sua atribuição técnica;
- Manter o registro dos usuários atendidos, incluindo a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução,
procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação terapêutica adequada;
- Emitir atestados de saúde, aptidão física e mental, óbito e outros em acordo com sua atribuição
técnica com a finalidade de atender determinações legais;
- Difundir conhecimentos médicos entre profissionais da área e da população em geral, visando
proporcionar troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos
e/ou reuniões comunitárias;
- Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos pedidos de
reconsideração, quando necessário e/ou solicitado, bem como auxiliar nos inquéritos administrativos
e/ou judiciais e figurar como assistente técnico nas perícias judiciais designadas, formulando quesitos;
- Solicitar, quando necessário, exames complementares e pareceres de especialistas para melhor
elucidação do caso;
- Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas qdo devidamente encarregado desta função;
- Realizar atribuições de acordo com sua formação/especialização profissional previstas em Lei e
demais normas pertinentes.
ATRIBUIÇÕES
- Executar ações de assistência integral (promoção, proteção à saúde, prevenção de agravos,
diagnósticos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e,
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, em todas as
fases do ciclo de vida: criança, adolescente, da mulher, do adulto e do idoso;
- Realizar atividades clínicas correspondentes à áreas prioritárias na intervenção da Atenção Básica,
definidas nas Normas Operacionais da Assistência à Saúde – NOAS;
- Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
- Promover a imunização de rotina de crianças e gestantes encaminhando-se ao serviço de referência;
- Realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama e outras ações a
serem definidas de acordo com as prioridades locais durante o desenvolvimento do programa;
- Realizar tarefas correlatas, em fim todas as ações pertinentes ao Programa Saúde da Família.

- Lei 1.325/2015
(Fixa vencimentos do
cargo de Médico
Plantonista)
- Lei 1.409/2017
(Fixa carga horária
do cargo de Médico
Plantonista)

QTE
05

REQUISITOS
- Nível Superior
Graduação em
Medicina
- Registro no
Conselho de
Medicina CRM
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LEI
- Lei 1.085/2007
(Cria 4 cargos)

- Lei 1.204/2011,
Anexo II (Cria + 1
cargo totalizando 5)
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Merendeira
(Secretaria de
Educação)

ATRIBUIÇÕES
- Selecionar e preparar a merenda escolar balanceada, observando padrões de qualidade
nutricional;
- Servir a merenda escolar, observando os cuidados básicos de higiene e segurança; preparar as
refeições, lavando, descascando, cortando, temperando, refogando, assando, cozendo alimentos
diversos de acordo com a orientação superior, para atender ao programa alimentar estabelecido;
- Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os medindo-os de
acordo com o cardápio do dia;
- Distribuir as refeições preparadas aos alunos, elaborar a pesagem e registro das sobras e restos
alimentares, utilizando balanças apropriadas e anotando os resultados em fichas específicas,
para permitir a avaliação da aceitação dos alimentos pelos comensais, efetuar o controle do
material existente no setor, discriminando-os pôr peças e respectivas quantidades, para manter
o estoque;
- Receber ou recolher louças e talheres após as refeições, colocando-os no leitor de lavagem,
determinar a limpeza dos mesmos;
- Dispor quanto à limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições,
providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso imediato, manter a
ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, observando as normas e instruções para
prevenir acidentes;
- Operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios,
refrigeração e outros;
- Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com colegas, alunos, pais e com os
demais segmentos da comunidade escolar, participar das atribuições decorrentes do Regimento
Escolar e exercer as específicas da sua função;
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.

QTE
16

REQUISITOS
Ensino
Fundamental
Completo
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LEI
- Lei 1.204/2011,
Anexo I, 2
(Cria 10 cargos)
- Lei 1.477/2019
(Cria + 6 cargos
totalizando 16)
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Merendeira
(Secretaria de
Assistência
Social)

CARGO

Monitor Agente
Jovem

ATRIBUIÇÕES
- Selecionar e preparar a merenda escolar balanceada, observando padrões de qualidade nutricional; ·
- Servir a merenda escolar, observando os cuidados básicos de higiene e segurança; preparar as
refeições, lavando, descascando, cortando, temperando, refogando, assando, cozendo alimentos
diversos de acordo com a orientação superior, para atender ao programa alimentar estabelecido;
- Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os medindo-os de
acordo com o cardápio do dia, para facilitar a utilização dos mesmos;
- Distribuir as refeições preparadas aos alunos, elaborar a pesagem e registro das sobras e restos
alimentares, utilizando balanças apropriadas e anotando os resultados em fichas específicas, para
permitir a avaliação da aceitação dos alimentos pelos comensais, efetuar o controle do material
existente no setor, discriminando-os pôr peças e respectivas quantidades, para manter o estoque;
- Receber ou recolher louças e talheres após as refeições, colocando-os no leitor de lavagem,
determinar a limpeza dos mesmos e dispor quanto à limpeza da louça, talheres e utensílios
empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em
condições de uso imediato, manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho,
observando as normas e instruções para prevenir acidentes;
- Operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração
e outros;
- Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com
pais e com os demais segmentos da comunidade escolar, participar das atribuições decorrentes do
Regimento Escolar e exercer as específicas da sua função;
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Realizar as ações de promoção do desenvolvimento pessoal e social, voltados para todos os
segmentos de risco da comunidade: crianças, jovens, adultos e idosos.
- Desenvolver práticas e vivências que concretizem e expressem o desenvolvimento das competências
sociais (ser e conviver).
- Realizar atividades correlatas, em fim todas as ações pertinentes ao Programa.

QTE
10

REQUISITOS
Ensino
Fundamental
Completo

LEI
- Lei 1.204/2011,
Anexo I, 5
(Cria 10 cargos)

QTE
01

REQUISITOS
- Ensino Médio
Completo

LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO
Monitor Caminho
da Cidadania

CARGO

Monitor do PETI

CARGO

Monitor do API

CARGO

Motorista I

ATRIBUIÇÕES
- Realizar as ações de promoção do desenvolvimento pessoal e social, voltados para todos os
segmentos de risco da comunidade: crianças, jovens, adultos e idosos.
- Desenvolver práticas e vivências que concretizem e expressem o desenvolvimento das
competências sociais (ser e conviver).
- Realizar atividades correlatas, em fim todas as ações pertinentes ao Programa.
ATRIBUIÇÕES
- Realizar as ações de promoção do desenvolvimento pessoal e social, voltados para todos os
segmentos de risco da comunidade: crianças, jovens, adultos e idosos.
- Desenvolver práticas e vivências que concretizem e expressem o desenvolvimento das
competências sociais (ser e conviver).
- Realizar atividades correlatas, em fim todas as ações pertinentes ao Programa.
ATRIBUIÇÕES
- Realizar as ações de promoção do desenvolvimento pessoal e social, voltados para todos os
segmentos de risco da comunidade: crianças, jovens, adultos e idosos.
- Desenvolver práticas e vivências que concretizem e expressem o desenvolvimento das
competências sociais (ser e conviver).
- Realizar atividades correlatas, em fim todas as ações pertinentes ao Programa.
ATRIBUIÇÕES
- Dirigir veículos da PMT, transportando pessoas e/ou materiais ao destino determinado;
- Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos dos veículos;
- Efetuar de emergência, lubrificação e troca de pneus;
- Comunicar a chefia quaisquer avarias e defeitos técnicos nas viaturas;
- Executar outras tarefas relacionadas com a natureza do cargo.

QTE
12

REQUISITOS
- Ensino Médio
Completo

LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I

QTE
12

REQUISITOS
- Ensino Médio
Completo

LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I

QTE
01

REQUISITOS
- Ensino Médio
Completo

LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I

QTE
07

REQUISITOS
- Nível de
conhecimento
equivalente ao
1º Grau
- CNH

LEI
- Lei 809/1991
Anexo III, (Cria 5
cargos)
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- LC 03/99, anexo I
(Cria +2 cargos
totalizando 7)
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Motorista II

CARGO

Nutricionista

ATRIBUIÇÕES

QTE
15

REQUISITOS
- Nível Médio
- Carteira de
Habilitação
Categoria “D”

QTE
02

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do
curso superior
de Nutricionista

- Conduzir veículos e equivalentes para o transporte de pessoas, escolares ou cargas em vias
urbanas, zona rural ou rodovias;
- Obedecer rigidamente às normas e regulamentos que disciplinam o trânsito e as ordens
administrativas emanadas ao superior hierárquico;
- Vistoriar o veículo diariamente, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e
óleo, testar os freios e parte elétrica;
- Verificar o itinerário a ser seguido, a localização do estabelecimento para onde serão
transportados as pessoas, pacientes, estudantes, cargas e equipamentos da Prefeitura;
- Recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo‐o a garagem;
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Planejar, coordenar, orientar e executar atividades no campo da alimentação e abastecimento
de gêneros alimentícios;
- Supervisionar órgãos, quando designado;
- Realizar pesquisas para definição de normas sobre nutrição e abastecimento e gêneros
alimentícios;
- Orientar as atividades das unidades de serviço de alimentação e fixar normas visando à
racionalização e melhoria de funcionamento;
- Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, na preparação de refeições;
- Promover a realização de pesquisas sobre hábitos alimentares, elaborando formulários próprios
e coordenação os estudos sobre matéria;
- Adotar medidas que assegurem a preparação higiênica dos alimentos;
- Orientar na aquisição e proceder a exames de gêneros alimentícios;
- Propor e acompanhar métodos e técnicas adequados à conservação de cada tipo de alimento;
- Proceder e orientar pesquisas sobre alimentação.

- Registro no
Conselho
Regional de
Nutricionista
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LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III (Cria 5
cargos).
- LC 03/1999,
Anexo I
(Cria +2 cargos
totalizando 7 cargos)
- Lei 1.204/2011,
Anexo II (Cria +8
cargos totalizando
15; alteração de
atribuições e
requisitos).
LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III
- Lei 962/2001
(Cria +1 cargo (Sec.
Saúde) totalizando 2)
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ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
CARGO

Odontólogo

CARGO

Odontólogo
PSF

ATRIBUIÇÕES
- Desenvolver trabalhos na área de atuação da Odontologia;
- Realizar exames clínicos, radiológicos e laboratoriais, diagnosticando e prescrevendo
tratamento;
- Compor dentaduras, dentes artificiais, coroas e pontes;
- Executar trabalhos de cirurgia dentária e bucal;
- Extrair dentes;
- Remover cáries e obturar canais;
- Executar profilaxia dentária;
- Apresentar relatórios e dados estatísticos dos trabalhos realizados;
- Emitir informações e pareceres sobre assuntos no campo de Odontologia;
- Registrar em fichas individuais os trabalhos executados;
- Realizar inquéritos sanitários nos locais de trabalho;
- Promover campanhas sanitárias de higiene bucal;
- Participar de estudos e pesquisas que visem ao estabelecimento de planos, normas,
regulamentos e instruções sobre prestação de assistência na área de odontologia;
- Prestar assistência às chefias superiores;
- Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da PMT.
ATRIBUIÇÕES
Atuar na promoção, recuperação e manutenção da saúde bucal da comunidade.
- Atender a população cadastrada nos programas PACS/PSF.
- Estabelecer, através de campanhas educativas, uma nova relação entre os escolares e os
profissionais de saúde bucal nas USF’S desmistificando a prática odontológica.
- Emitir informações e pareceres sobre assuntos relacionados a sua área de atuação.
- Executar ações de promoção, proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnósticos,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde aos indivíduos e familiares da USF e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, em todas as fases do
ciclo da vida: criança, adolescente, da mulher, do adulto e do idoso.
- Realizar atividades no campo correspondentes à áreas prioritárias na intervenção da atenção

QTE
09

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do
curso superior
de Odontologia
- Registro no
Conselho
Regional de
Odontologia

QTE
06

REQUISITOS
- Curso Superior
de Odontologia
- Registro no
Conselho
Regional de
Odontologia
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LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III (Cria 5
cargos)
- LC 03/1999,
Anexo I (Cria +2
cargos totalizando 7)
- LC 01/2000,
Anexo único (Cria +2
cargos totalizando 9)

LEI
- Lei 1.089/2007,
Anexo I (Cria 3
cargos)
- Lei 1.292/2014
(Cria +1 cargo
totalizando 4)
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CARGO

Pedagogo

básicas, definidas nas normas Operacionais da Assistência da Saúde - NOAS.
- Aliar a atuação clínica a prática da saúde coletiva.
- Realizar ações educativas para prevenções do câncer bucal e outras ações e atividades a serem
definidas de acordo com as prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa.
- Realizar tarefas correlatas, enfim todas as ações pertinentes ao Programa Saúde da Família.
ATRIBUIÇÕES
- Identificar e assinar aluno que apresentem dificuldades de aprendizagem.
- Intervir e assessorar metodologicamente a ação educativa nas bases pedagógicas da
aprendizagem.
- Promover cursos de orientação par4a professores e assessoramento institucionais de projetos
de aprendizagem;
- Colaborar com a instituição familiar, educacional, identificar os obstáculos do desenvolvimento
do processo de aprendizagem através de técnicas específicas de análise institucional e
pedagógica.
- Buscar a ação efetiva junto aos especialistas, professores, alunos e familiares, bem como
reelaborar os papéis desempenhados pelos profissionais, tendo como critério a integração grupai
efetiva, revisar as atribuições e tarefas a serem desempenhadas por cada elemento do grupo em
sua globalidade.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento do sistema e das unidades escolares em relação aos aspectos pedagógicos e
didáticos.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento do sistema e das unidades escolares em relação aos aspectos pedagógicos e
didáticos.
- Intervir no planejamento das instituições quanto à aprendizagem;
- Intervir e assessorar metodologicamente a ação educativa nas bases pedagógicas da
aprendizagem.
- Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, cientificando-se dos problemas surgidos, para
aferir a eficácia do processo de ensino no âmbito do Sistema Municipal de Ensino.

- Lei 1.322/2015
(Cria +2 cargos
totalizando 6)

QTE
01

REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação
do cargo
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- Lei 1.075/2007
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CARGO

Professor I

CARGO

Professor II

ATRIBUIÇÕES
- Ministrar aulas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries garantindo a
efetivação do processo ensino-aprendizagem;
- Cooperar com os serviços dos especialistas em Assuntos Educacionais;
- Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao cumprimento dos fins educacionais da escola
e ao processo de ensino-aprendizagem;
- Organizar a sua prática pedagógica, observando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a unidade
de ensino se insere, bem como as demandas sociais conjunturais;
- Organizar e divulgar produções científicas, socializando conhecimentos, saberes e tecnologias;
- Desenvolver atividades de pesquisa relacionada à prática pedagógica;
- Acompanhar e orientar estágios curriculares;
- Zelar pela disciplina dos alunos na sala de aula, nas atividades recreativas e extraclasses.
ATRIBUIÇÕES
- Ministrar aulas nas classes de 5ª a 8ª séries do primeiro grau e 1ª a 3ª séries do 2º grau,
transmitindo os conteúdos, utilizando-se de procedimentos técnicos, gráficos e recursos
adequados a maior eficiência do processo Ensino-Aprendizagem;
- Participar de programas de treinamento;
- Orientar e/ou programar atividades docentes;
- Acompanhar, controlar e avaliar as atividades educacionais desenvolvidas na escola;
- Executar outras atividades correlatas designadas pela chefia imediata.

QTE
200

REQUISITOS
- Formação para
o Magistério na
modalidade
normal
(Redação da LC
nº 043/2022)

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

QTE
55

REQUISITOS
Graduação em
Licenciatura
Plena na
disciplina
relacionada à
área de atuação
(Redação da LC
nº 043/2022)

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III
(Cria 20 cargos)
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- Lei 865/1996,
Anexo Único
(Cria +15 cargos
totalizando 35)
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Professor II

- Ministrar aulas de educação física, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem;
- Executar o trabalho diário de forma a vivenciar um clima de respeito mútuo que conduzam a
aprendizagem;
- Estudar as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando para a compleição orgânica
dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando
fichas médicas, para determinar um programa esportivo.
- Elaborar programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e
capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;
- Instruir os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de
aparelhos e instalação de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos
mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses
exercícios;
- Efetuar testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos
executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados
importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação dos resultados;
- Interagir com a família e a comunidade;
- Participar das reuniões com os pais e com outros profissionais de ensino;
- Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo
ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;
- Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do exercício da
cidadania, ética, bem como frequência escolar das crianças do Município;
- Executar atividades interdisciplinares;
- Executar outras atribuições afins.
- Zelar pela disciplina dos alunos na sala de aula, nas atividades recreativas e extraclasse.
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- Lei 1.075/2007
(Cria +20 cargos
totalizando 55)
- Lei 1.211/2011
(Altera requisitos,
Art. 52, II - Lei
1.098/07, para
ingresso no cargo de
Professor de
Educação Física)
- Lei 1.229/2012
(Altera requisitos
para ingresso no
cargo de Professor
de Educação Física)
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PROFESSOR II – INFORMÁTICA
- Dar instrução de Informática no ensino infantil e fundamental para a comunidade através de
laboratório de informática, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem;
- Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações
que conduzam a aprendizagem;
- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas
do Sistema Municipal de Ensino;
- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar;
- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade;
- Seguir as diretrizes do ensino, emanadas dos Superiores competentes e as estabelecidas no
Sistema Municipal e Regimento Escolar;
- Zelar pelo controle da disciplina dos alunos na sala de aula, nas atividades recreativas e
extraclasse.
Professor II

INTERPRÉTE DE LIBRAS
- Interpreta em Língua Brasileira de Sinais/Língua Português as atividades didáticas, pedagógicas
e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino que ofertam educação básica, ensino médio
e educação profissional;
- Participa da escolha do livro didático;
- Participa da formação de intérpretes em Língua Brasileira de Sinais;
- Participa da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da
área educacional e correlatas;
- Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
- Participa de estudos e pesquisas da sua área de atuação;
- Participa da elaboração e Gestão da proposta pedagógica da escola em uma ação coletiva com
os demais segmentos;
- Produção e publicação de textos pedagógicos;
- Participa da avaliação institucional do sistema educacional do município.
- Executa atividades correlatas.
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Professor II

LÍNGUA INGLESA
- Ministrar aulas no Ensino Fundamental do 6ª ao 9ª ano, garantindo a efetivação do processo ensinoaprendizagem;
- Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assuntos Educacionais;
- Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
- Ministrar os dias letivos e as horas aulas estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- Organizar a sua prática pedagógica, observando o desenvolvimento do conhecimento nas diversas
áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a unidade de ensino se
insere, bem como as demandas sociais conjunturais;
- Organizar e divulgar produções científicas, socializando conhecimentos, saberes e tecnologias;
- Desenvolver atividades de pesquisas relacionadas à prática pedagógica;
- Zelar pelo controle da disciplina dos alunos na sala de aula, nas atividades recreativas e extraclasses.

LÍNGUA PORTUGUESA
- Ministrar aulas no Ensino Fundamental do 6ª ao 9ª ano, garantindo a efetivação do processo
ensino-aprendizagem;
- Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assuntos Educacionais;
- Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
- Ministrar os dias letivos e as horas aulas estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
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- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- Organizar a sua prática pedagógica, observando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a unidade
de ensino se insere, bem como as demandas sociais conjunturais;
- Organizar e divulgar produções científicas, socializando conhecimentos, saberes e tecnologias;
- Desenvolver atividades de pesquisas relacionadas à prática pedagógica;
- Zelar pelo controle da disciplina dos alunos na sala de aula, nas atividades recreativas e
extraclasses.

Professor II

MATEMÁTICA
- Ministrar aulas no Ensino Fundamental do 6ª ao 9ª ano, garantindo a efetivação do processo
ensino-aprendizagem;
- Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assuntos Educacionais;
- Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
- Ministrar os dias letivos e as horas aulas estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- Organizar a sua prática pedagógica, observando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a unidade
de ensino se insere, bem como as demandas sociais conjunturais;
- Organizar e divulgar produções científicas, socializando conhecimentos, saberes e tecnologias;
- Desenvolver atividades de pesquisas relacionadas à prática pedagógica;
- Zelar pelo controle da disciplina dos alunos na sala de aula, nas atividades recreativas e
extraclasses.
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CARGO

Profissional de
Educação Física –
Academia das
Cidades

ATRIBUIÇÕES
- Planejar e executar as atividades de prevenção e promoção da saúde, no âmbito do programa
Academia das Cidades, tais como planejar programações diárias de caminhadas, atividades de
ginástica e aeróbica, alongamentos, prática esportivas de futsal, vôlei, minicampo, basquete,
corridas e musculação;
- Ministrar aulas práticas, cumprir o horário estabelecido pelo programa, fazer a classificação dos
resultados no cartão de aptidão para entrega ao avaliado;
- Estabelecer reavaliações trimestrais, participar de capacitações de educação permanente e
repassar as informações das avaliações para banco de dados, para fichas individuais de inclusão
do participante e coordenação de atenção básica do município;
- Elaborar e entregar, mensalmente, planilhas com os dados pré-estabelecidos pela
Coordenação, atualizando sobre os problemas de saúde mais frequentes;
- Registrar, semanalmente, as anotações individuais na ficha de acompanhamento diário,
registrar a frequência individual em cada sessão independente das anotações da ficha de
acompanhamento diários, agendar e cobrar as avaliações físicas, zelando pelo material de
avaliação que está sob sua responsabilidade;
- Estabelecer os horários de avaliação que corresponda a um mínimo de cinco avaliações por dia;
- Participar de reuniões mensais com a Coordenação Geral, levando aos coordenadores do
programa qualquer reclamação ou sugestão dos usuários do programa da Academia das Cidades;
- Orientar a limpeza dos equipamentos que pode ser realizada pelos próprios usuários após o
uso;
- Coordenar o grupo de estagiários, sob sua responsabilidade, com rodízio de atividades,
promovendo reuniões de planejamento, controlando a frequência e a utilização correta dos
uniformes;
- Preencher formulários de referência e contra referência as unidades de saúde, de acordo com
as necessidades básicas de saúde apresentadas, bem como planejar e executar outras atividades
relativas a programas afins;
- Realizar atribuições de acordo com sua formação/especialização profissional previstas em Lei e
demais normas pertinentes

QTE
01

REQUISITOS
- Curso de
graduação de
Nível Superior
em Licenciatura,
Licenciatura
Plena ou
Bacharelado em
Educação Física

LEI
- Lei 1.206/2011,
Anexo único

- Registro no
Conselho
Regional de
Educação Física
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CARGO

Psicólogo

CARGO

Psicólogo
(Sec. Des. Social)
CARGO
Psicólogo do
CRAS
CARGO
Psicólogo
(Sec. Educação)

ATRIBUIÇÕES
- Executar tarefas ligadas à sua formação e /ou experiência profissional, aplicar técnicas
psicológicas e realizar pesquisas;
- Organizar e aplicar testes psicológicos, promovendo seu escalonamento estatístico;
- Traduzir e adaptar testes existentes;
- Aplicar testes individuais e/ou coletivos de personalidade e interpretar os resultados;
- Colaborar no planejamento de programas de seleção;
- Participar de processos seletivos em geral;
- Elaborar relatórios de seleção e revisão psicológica;
- Emitir laudos psicológicos
- Executar trabalhos de análise profissiográfico;
- Prestar assistência às chefias superiores;
- Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da PMT.
ATRIBUIÇÕES

QTE
02

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão de
curso superior
de Psicologia.
- Registro no
Conselho
Regional de
Psicologia

QTE
02

REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação
do cargo

ATRIBUIÇÕES
- Executar tarefas ligadas a sua formação e/ou experiência profissional, aplicar técnicas
psicológicas e realizar pesquisas.

QTE
01

ATRIBUIÇÕES
- Orientar os pais quanto à participação no processo ensino-aprendizagem considerando às
necessidades básicas, os comportamentos e as atitudes dentro de cada estágio de
desenvolvimento.
- Possibilitar a reflexão de questões ligadas à educação, problemas vividos pela comunidade pela

QTE
02

REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação
do cargo
REQUISITOS
- Não
encontrado na
Lei de criação
do cargo

- Executar tarefas ligadas à sua formação e/ou experiência profissional, aplicar técnicas
psicológicas e realizar pesquisas.

Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara – Triunfo/PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94
(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III (Cria 1
cargo)
- Lei 1.204/2011,
Anexo II (Cria +1
cargo, totalizando 2)

LEI
- Lei 1.156/2010
(Cria 1 cargo)
- Lei 1.416/2017
(Cria +1 cargo
totalizando 2)
LEI
- Lei 1085/2007

LEI
- Lei 1.075/2007
(Cria 1 cargo)
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CARGO

Sanitarista

escola, na busca de soluções conjuntas.
- Dar subsídios baseados no desenvolvimento psicomotor cognitivo, afetivo e social à criança, de
modo auxiliar no inter-relacionamento professor-aluno, no geral e a partir d dificuldades
específicas encontradas pelos professores.
- Treinar e desenvolver os temas levantados das necessidades dos professores, possibilitando
autoconhecimento de seu papel profissional, promovendo o inter-relacionamento entre os
mesmos.
- Realizar a coleta de dados, para a avaliação diagnóstica de alunos com dificuldades específicas
de comportamento e aprendizagem, com posterior encaminhamento e orientação, se for o caso.
- Proceder a realização de treinamento e desenvolvimento do relacionamento das equipes
administrativas e serviços frente à população escolar.
ATRIBUIÇÕES
- Elaborar, executar e analisar planos, programas e subprogramas de saúde pública;
- Estudar e analisar a situação e necessidades sanitárias do município;
- Assegurar a promoção, proteção e recuperação da sanidade física e mental de uma
comunidade;
- Supervisionar e avaliar a coleta de dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade,
principalmente os relacionados à mortalidades e mobilidade;
- Estabelecer planos de atendimento às necessidades básicas de saúde da coletividade;
- Elaborar normas técnicas e administrativas relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos;
- Emitir informações e pareceres sobre assuntos no âmbito da saúde;
- Prestar assistência às chefias superiores;
- Promover campanhas de saúde pública;
- Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da PMT.

- Lei 1.416/2017
(Cria +1 cargo
totalizando 2)

QTE
01

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do
curso superior
de Medicina
- Registro no
Conselho
Regional de
Medicina CRM
- Certificado de
conclusão de
especialização
sanitarista,
devidamente
registrado no
órgão
competente.
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- Lei 809/1991,
Anexo III
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CARGO

Servente
(Sec. Des. Social)

CARGO

Servente
(Sec. Educação)

ATRIBUIÇÕES
- Efetuar a limpeza, conservação e ordem nas dependências dos locais, tais como: pátios, salas,
corredores e dependências nos diversos ambientes, departamentos, setores e outros espaços
públicos sempre sob a coordenação e orientação de superiores;
- Lavar e lustrar o piso;
- Lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa;
- Coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados;
- Lavar vidros, espelhos e persianas, varrer pátios;
- Fechar portas, janelas e vias de acesso;
- Controlar o consumo de materiais e produtos de limpeza, organizando e utilizando-os
adequadamente;
- Controlar e organizar o estoque;
- Ser atencioso e prestativo, responsável por abrir e fechar o setor quando solicitado;
- Executar demais atividades afins, nos diversos locais municipais conforme demanda e atendendo ao
interesse público, designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Efetuar a limpeza, conservação e ordem nas dependências dos locais, tais como: pátios, salas,
corredores e dependências nos diversos ambientes, departamentos, setores e outros espaços
públicos sempre sob a coordenação e orientação de superiores;
- Lavar e lustrar o piso;
- Lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa;
- Coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados;
- Lavar vidros, espelhos e persianas, varrer pátios;
- Fechar portas, janelas e vias de acesso;
- Controlar o consumo de materiais e produtos de limpeza, organizando e utilizando-os
adequadamente;
- Controlar e organizar o estoque;
- Ser atencioso e prestativo, responsável por abrir e fechar o setor quando solicitado;
- Executar demais atividades afins, nos diversos locais municipais conforme demanda e atendendo ao
interesse público, designadas pelo seu superior imediato.

QTE
02

REQUISITOS
- Ensino
Fundamental
Completo

LEI
- Lei 1.204/2011,
Anexo I

QTE
06

REQUISITOS
- Ensino
Fundamental
Completo

LEI
Lei 1.204/2011,
Anexo I
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CARGO

Servente
(Sec. de Saúde)

CARGO

Técnico de
Contabilidade

ATRIBUIÇÕES
- Efetuar a limpeza, conservação e ordem nas dependências dos locais, tais como: pátios, salas,
corredores e dependências nos diversos ambientes, departamentos, setores e outros espaços
públicos sempre sob a coordenação e orientação de superiores;
- Auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama;
- Lavar e lustrar o piso;
- Lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa;
- Coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados;
- Lavar vidros, espelhos e persianas, varrer pátios;
- Fechar portas, janelas e vias de acesso;
- Controlar o consumo de materiais e produtos de limpeza, organizando e utilizando-os
adequadamente;
- Controlar e organizar o estoque;
- Ser atencioso e prestativo, responsável por abrir e fechar o setor quando solicitado;
- Executar demais atividades afins, nos diversos locais municipais conforme demanda e
atendendo ao interesse público, designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Executar serviços contábeis, de média complexidade em repartições do Município;
- Executar a escrituração analítica de atos ou fatos administrativos, procedendo a apropriação de
custos e de extratos de conta, fazer fechamento de contas, conciliações bancárias;
- Escriturar contas correntes diversas, organizar boletins de receita e despesas;
- Escriturar, mecanicamente, livros contábeis, levantar balancetes patrimoniais e financeiros,
conferir balancetes auxiliares e valores de arrecadação;
- Extrair contas de devedores do Município;
- Examinar processos de prestação de contas;
- Conferir guias de juros de apólices da dívida pública;
- Operar sistema de contabilidade;
- Examinar empenhos de despesas, verificando a classificação e a existência de saldo nas
dotações;

QTE
08

REQUISITOS
- Ensino
Fundamental
Completo

LEI
- Lei 1.204/2011,
Anexo I

QTE
10

REQUISITOS
- Nível Médio
Curso
Técnico de
Contabilidade

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III
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CARGO

Técnico de
Enfermagem

- Supervisionar, coordenar, orientar e executar as tarefas de escrituração e lançamentos
contábeis financeiro, orçamentários e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Triunfo;
- Executar e orientar a elaboração de demonstrativos mensais, trimestrais, semestrais e anuais
das despesas de pessoal, de custeio e investimentos relativos à execução orçamentária e
financeira, em consonância com as Leis e normas vigentes da Prefeitura;
- Elaborar e preparar relatórios de movimentação financeira;
- Proceder levantamentos de balanços e balancetes;
- Organizar e acompanhar a aplicação de planos e contas;
- Promover prestação, acertos e ajustes de contas;
- Coletar dados para a elaboração de tabelas financeiras contábeis;
- Contabilizar e controlar os custos de materiais;
- Examinar processos de prestação de contas;
- Elaborar cronogramas de acordo com a programação financeira, fazendo levantamento de
dados estatísticos; elaborar planos de trabalho e relatórios de suas atividades;
- Auxiliar na elaboração do programa de treinamento e ministrar treinamentos de sua área de
atuação.
ATRIBUIÇÕES
- Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob
supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas
na Instituição.
- Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de
vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar.
- Preparar clientes p/ consultas e exames, orientando-os sobre a realização dos mesmos.
- Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação.
- Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo
instruções médicas ou de enfermagem.
- Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de
medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde.
- Verificar os sinais vitais e condição geral dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem.

QTE
11

REQUISITOS
- Curso Técnico
de Enfermagem

LEI
- Lei 1.328/2015
(Cria 5 cargos)

- Registro no
Órgão de Classe

- Lei 1.398/2017
(Cria +5 cargos
totalizando 10)
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- Lei 1.398/2017
(Cria +1cargo
totalizando 11)

38

ORGANOGRAMA
CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE

Técnico de
Enfermagem

- Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular,
endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro.
- Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem.
- Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura.
- Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência.
- Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a
realização de relatórios e controle estatístico.
- Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário.
- Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da
Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente.
- Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade.
- Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e
comunicando ao superior eventuais problemas.
- Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como
seu armazenamento e distribuição.
- Propor a aquisição de novos instrumentos p/ reposição dos que estão avariados ou desgastados.
- Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no
lactário ou no domicílio.
- Auxiliar na preparação do corpo após o óbito.
- Participar de programa de treinamento, quando convocado.
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática.
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
- Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais;
- Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos domicílios, dentro do
planejamento de ações traçado pela equipe.
- Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na USF;
- Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências da USF, garantindo o
controle de infecção;
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Técnico de
Enfermagem

- Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho
epidemiológico;
- No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e
sanitária;
- Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias de risco,
conforme planejamento da USF.
- Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas características
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas;
- Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns ao qual aquela população está
exposta;
- Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas
de saúde e fatores que colocam em risco a saúde;
- Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde
e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida;
- Valorizar a relação do usuário e com a família, p/ criação de vínculo de confiança, afeto e respeito;
- Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento;
- Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica;
- Garantir acesso à comunidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra
referência para os casos de maior complexidade ou que necessitam de internação hospitalar;
- Prestar assistência à população adscrita, respondendo à demanda de forma contínua e
racionalizada;
- Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde;
- Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na
comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados;
- Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direito à
saúde e as suas bases legais;
- Incentivar a participação ativa da comunidade nos Conselhos de Saúde;
- Auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde.
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CARGO

Técnico de
Informática

CARGO

Técnico de Nível
Superior em
Análises Clínicas

CARGO

Técnico de
Radiologia

ATRIBUIÇÕES
- Desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados;
- Realizar instalação e manutenção de software e hardware;
- Controlar e monitorar ambiente operacional de rede de computadores; receber e transmitir dados;
- Executar implantação física de projetos de rede de computadores;
- Prestar assistência técnica na instalação e utilização de equipamentos de informática;
- Desenvolver rotinas operacionais, prestar suporte ao usuário;
- Realizar comunicação entre dispositivos; operar sistemas de áudio e vídeo e atribuições afins;
- Executar demais atividades afins, nos diversos locais municipais conforme demanda e atendendo ao
interesse público, designadas pelo seu superior imediato.
ATRIBUIÇÕES
- Exames laboratoriais.
- Análises químicas e análises microbiológicas.
- Promover campanhas de saúde.
- Registrar em fichas próprias os trabalhos executados.
- Emitir resultados de exames e análises.
- Desenvolver atividades especializadas no campo de atuação, centradas na promoção, preservação e
recuperação da saúde.
- Executar outras atividades correlatas ao cargo.
ATRIBUIÇÕES
- Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia;
- Operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como
recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia;
- Preparar pacientes e realizar exames e radioterapia;
- Prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas
práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta;
- Mobilizar capacidades de comunicação para registro de informações e troca de informações com a
equipe e com os pacientes.
- Realizar outras atribuições correlatas, conforme demanda e atendendo ao interesse público,
designadas pelo seu superior imediato.

QTE
02

REQUISITOS
- Ensino Médio
Completo

LEI
- Lei 1.204/2011,
Anexo I

- Curso Técnico
de Informática

QTE
03

QTE
01

REQUISITOS
- Curso Superior
em Biomedicina
ou Bioquímica

LEI
- Lei 1.087/2007,
Anexo I (Cria 2
cargos)

- Registro no
Conselho
Regional da
Categoria
REQUISITOS
- Ensino Médio
Completo

- Lei 1.0303/2014,
Anexo I (Cria +1
cargo totalizando 3)
LEI
- Lei 1.204/2011,
Anexo I

- Curso Técnico
em Radiologia
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CARGO

Técnico
Educacional

CARGO
Técnico de
Vigilância
Ambiental em
Saúde
CARGO

Técnico de
Vigilância
Epidemiológica

ATRIBUIÇÕES
- Dar assistência aos professores da Rede Municipal de Ensino;
- Orientar e ou programar atividades docentes;
- Planejar e executar reuniões pedagógicas;
- Acompanhar, controlar e avaliar as atividades educacionais, desenvolvidas na escola;
- Estudar, planejar e propor medidas para a melhoria da aprendizagem;
- Orientar sobre procedimentos didáticos que dinamizem a atividade ensino-aprendizagem;
- Desenvolver e controlar programas de treinamento em serviço;
- Acompanhar atividades docentes em sala de aula;
- Orientar os docentes na elaboração do planejamento didático.

QTE
03

ATRIBUIÇÕES
Aprimorar a capacidade técnico-operacional dos subsistemas de vigilância ambiental em saúde,
quais sejam: água, ar, solo, contaminantes ambientais;
- Implementar atividades de Atenção Primária Ambiental.
- Desenvolver e implementar ações de educação em saúde, comunicação e mobilização social,
com destaque em áreas de risco ambiental;
- Realizar atividades correlatas; em fim todas as ações pertinentes a vigilância ambiental.

QTE
01

ATRIBUIÇÕES
Notificação de doenças de notificação compulsória, surtos e agravos inusitados, conforme
normatização federal e estadual.
- Investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por doenças específicas.
- Busca ativa de casos de notificação compulsória nas unidades de saúde, inclusive laboratórios,
domicílios, creches e instituições de ensino, entre outros, existentes em seu território.
- Monitoramento da qualidade da água para consumo humano, incluindo ações de coleta e

QTE
01

REQUISITOS
- Diploma de
Conclusão do 3º
Grau
- Curso de
Formação de
Professor Licenciatura
Plena
- Experiência
mínima de 02
(dois) anos em
Supervisão
Escolar e/ou
semelhante
REQUISITOS
- Curso Superior
de Biologia,
Licenciatura
Plena Ciências
Biológicas ou
Medicina
Veterinária
REQUISITOS
- 3º Grau
Completo
- Curso de
Especialização
em Gestão e S,
Serviços de
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- Lei 809/1991,
Anexo III

LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I

LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I
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CARGO

Técnico em
Educação e
Saúde

provimento de exames físico, químico e bacteriológico de amostras, em conformidade com a
normatização federal.
- Coordenação e execução de vacinação integrantes do Programa Nacional de Imunização,
incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as estratégias especiais como
campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos
temporalmente associados à vacinação.
- Vigilância epidemiológica, no âmbito municipal, incluindo: coleta e consolidação dos dados
provenientes de unidades notificantes do SIM, SINAN, SINASC, SI-PNI e outros sistemas que
venham ser introduzidos; envio de dados ao nível estadual, regularmente, dentro dos prazos
estabelecidos pelas normas de cada sistema; análise dos dados; e, retroalimentação dos dados.
- Realizar atividades correlatas; em fim realizar todas as ações pertinentes a vigilância
epidemiológica.
ATRIBUIÇÕES
- Planejar, coordenar e apoiar as atividades relacionadas ao trabalho e ã educação na área de
saúde, bem como organização da gestão da educação e do trabalho em saúde, a formulação de
critérios para as negociações e estabelecimentos de parcerias entre os gestores do SUS e o
ordenamento de responsabilidade entre as três esferas de governo.
- Planejar e coordenar ações, visando a integração e ao aperfeiçoamento da relação entre as
gestões federal, estaduais e municipais do SUS, no que se refere a planos de formação,
qualificação e distribuição das ofertas de educação e trabalho na área de saúde.
- Planejar e coordenar ações destinadas a promover a participação dos trabalhadores de saúde
do SUS na gestão dos serviços e a regulação das profissões da saúde.
- Planejar e coordenar ações, visando à promoção da educação em saúde e da gestão das
políticas públicas de saúde, bem como promoção de informações e conhecimentos relativos ao
direito à saúde e ao acesso às ações e serviços de saúde.
- Realizar atividades correlatas; em fim todas as ações pertinentes ao desenvolvimento
profissional e o trabalho no setor de saúde.

Saúde fornecido
por entidade
competente.

QTE
01

REQUISITOS
- 3º Grau
Completo

LEI
- Lei 1.085/2007,
Anexo I

- Experiência
mínima de 02
(dois) anos na
área
educacional
emitida por
entidade
competente
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CARGO

Telefonista

CARGO

Veterinário

ATRIBUIÇÕES
- Receber e efetuar ligações telefônicas;
- Atender e completar ligações em troncos ramais;
- Anotar e transmitir mensagens e chamadas, anotando a origem, hora e outras circunstâncias de
interesse;
- Providenciar, controlar e registrar todas as ligações efetuadas;
- Manter atualizada a relação de ramais e localização de pessoas e/ou setores;
- Elaborar lista de autoridades (atualizada) e telefones usuais;
- Providenciar a manutenção do aparelho sob seu controle;
- Participar de treinamento, quando indicado.
ATRIBUIÇÕES
- Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de medicina veterinária;
- Promover o controle das zoonoses, efetuando levantamentos de dados, avaliação
epidemiológica, programação, execução, supervisão e pesquisa, visando possibilitar a profilaxia
dessas doenças;
- Realizar pesquisas no campo da Biologia aplicada à veterinária, realizando estudos,
experimentações, estatísticas, avaliações de campo e de laboratório;
- Participar de campanhas de vacinação animal;
- Emitir informações e pareceres sobre assuntos relacionados a sua área de atuação;
- Apresentar relatórios e dados estatísticos dos trabalhos realizados;
- Prestar assistências às chefias superiores;
- Zelar pelo uso correto e conservação dos bens.

QTE
12

REQUISITOS
- Diploma de
conclusão do 1º
Grau

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

QTE
02

REQUISITOS
- Curso superior
de Medicina
Veterinária

LEI
- Lei 809/1991,
Anexo III

- Registro no
Conselho de
Medicina
Veterinária
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE TRIUNFO/PE

MAPA DEMONSTRATIVO
CARGOS CRIADOS,
OCUPADOS E VAGOS

ATUALIZAÇÃO
- JUNHO/2022 -
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PE
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EFETIVOS CRIADOS, OCUPADOS E VAGOS

NOME DO CARGO

Advogado

QUANTIDADE
QUANTIDADE
DE CARGOS
DE CARGOS
OCUPADOS EM
CRIADOS
JUNHO/22

QUANTIDADE
DE CARGOS
VAGOS EM
JUNHO/22

1

0

1

Agente Administrativo I

30

5

25

Agente Administrativo II

34

31

3

Agente de Arrecadação

5

1

4

Agente Comunitário de Saúde

43

40

3

Agente de Combate às Endemias

12

11

1

Agente de Controle Sanitário

7

3

4

Agente de Trânsito

7

2

5

Agrônomo

1

0

1

Arquiteto

1

0

1

30

7

23

Assistente de Biblioteca

2

0

2

Assistente Social

2

2

0

Assistente Social - CRAS

1

1

0

Atendente de Consultório Dentário - ACD

6

4

2

Auxiliar de Enfermagem I

25

3

22

Auxiliar de Enfermagem II

30

5

25

Artífice

LEI CRIADORA DO CARGO
Lei 809/91, Anexo III - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 809/91, Anexo III - Cria 30 cargos
Total de cargos criados - 30
Lei 809/91, Anexo III - Cria 30 cargos
Lei 1.205/11, Anexo II - Cria 4 cargos
Lei 1.416/17 - Altera p/Ag. Administrativo II
Total de cargos criados - 34
Lei 809/91, Anexo III - Cria 5 cargos
Total de cargos criados - 05
Lei 1.077/07 - 35 cargos
Lei 1.204/11 - 6 cargos
Lei 1.416/17 - 2 cargos
Total de cargos criados - 43
Lei 1.085/07 - Cria 10 cargos
Lei 1.204/11 - Cria 2 cargos
Lei 1.407/17 - Altera p/ Agente de Combate às
Endemias
Total de cargos criados - 12
Lei 809/91, Anexo III - Cria 2 cargos
Lei 865/96 - Cria 5 cargos
Total de cargos criados - 07
Lei 1.205/11, Anexo I - Cria 7 cargos
Total de cargos criados - 07
Lei 809/91, Anexo III - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.089/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 809/91, Anexo III - Cria 30 cargos
Total de cargos criados - 30
Lei 809/91 - Cria 2 cargos
Total de cargos criados - 02
Lei 809/91, Anexo III - Cria 1 cargo
Lei 1.204/11, Anexo II - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 02
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 2 cargos
Lei 1.204/11, Anexo II - Cria 4 cargos
Total de cargos criados - 06
Lei 809/91, Anexo III - Cria 25 cargos
Total de cargos criados - 25
Lei 809/91, Anexo III - Cria 30 cargos
Total de cargos criados - 30

NOME DO CARGO

QUANTIDADE
QUANTIDADE
DE CARGOS
DE CARGOS
OCUPADOS EM
CRIADOS
JUNHO/22

QUANTIDADE
DE CARGOS
VAGOS EM
JUNHO/22

LEI CRIADORA DO CARGO
Lei 1.085/07 - Cria 4 cargos

Auxiliar de Enfermagem PSF

5

4

1 Lei 1.204/11 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 06

Auxiliar de Lavanderia

3

2

1

196

48

148

Biomédico

1

0

1

Coveiro

3

1

2

Cozinheiro

3

2

1

Enfermeiro

10

8

2

Enfermeiro - PACS

1

1

0

Enfermeiro - PSF

5

3

2

Engenheiro Civil

1

1

0

Farmacêutico

2

2

0

Fiscal

2

0

2

Fiscal de Obras e Licenças

2

1

1

Fiscal de Patrimônio

1

0

1

Fiscal de Tributação

2

2

0

Fisioterapeuta

1

1

0

Fonoaudiólogo

1

1

0

Fonoaudiólogo - Sec. de Educação

1

1

0

31

18

13

6

0

6

20

3

17

5

2

3

16

13

3

Auxiliar de Serviços Gerais

Guarda Municipal
Guarda Municipal Externo

Médico Plantonista

Médico - PSF

Merendeira - Sec. de Educação

Lei 1.204/11, Anexo I - Cria 3 cargos
Total de cargos criados - 03
Lei 809/91, Anexo III - Cria 196 cargos
Total de cargos criados - 196
Lei 809/91, Anexo III - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.204/11, Anexo I - Cria 3 cargos
Total de cargos criados - 03
Lei 1.204/11, Anexo I - Cria 3 cargos
Total de cargos criados - 03
Lei 809/91, Anexo III - Cria 3 cargos
Lei 1.204/11, Anexo II - Cria 2 cargos
Lei 1.395/17, Anexo Único - Cria + 5 cargos
Total de cargos criados - 10
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.085/07 - Cria 4 cargos
Lei 1.204/11, Anexo II - Cria 1cargo
Total de cargos criados - 05
Lei 1.089/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
LC 03/99, Anexo I - Cria 1 cargo
Lei 1.204/11, Anexo II - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 02
Lei 809/91, Anexo III - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 02
Lei 1.204/11, Anexo I - Cria 02 cargos
Total de cargos criados - 02
Lei 1.087/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.087/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Lei 1.322/15, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 02
Lei 962/01 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 962/01 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.075/07 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 809/91, Anexo III - Cria 12 cargos
Lei 1.205/11 - Cria 19 cargos
Total de cargos criados - 31
LC 27/09 - Cria 06 cargos
Total de cargos criados - 06
Lei 809/91, Anexo III - Cria 20 cargos
Lei 1.212/11 - Nomenclatura do cargo passa a ser
Médico Plantonista
Total de cargos criados - 20
Lei 1.085/07 - Cria 4 cargos
Lei 1.204/11 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 05
Lei 1.204/11, Anexo I - Cria 10 cargos
Lei 1.477/19 - Cria 06 cargos
Total de cargos criados - 16

NOME DO CARGO

Merendeira - Sec. de Assistência Social

QUANTIDADE
QUANTIDADE
DE CARGOS
DE CARGOS
OCUPADOS EM
CRIADOS
JUNHO/22

QUANTIDADE
DE CARGOS
VAGOS EM
JUNHO/22

10

0

10

1

0

1

Monitor Caminho da Cidadania

12

6

6

Monitor do PETI

12

8

4

Motorista I

7

3

4

Motorista II

15

16

-1

Nutricionista

2

2

0

Odontólogo

9

5

4

Odontólogo - PSF

6

5

1

Pedagogo

1

1

0

200

80

120

55

40

15

Profissional de Ed. Física - Academia das
Cidades

1

0

1

Psicólogo

2

2

0

Psicólogo - Sec. Educação

2

2

0

Psicólogo - CRAS

1

1

0

Psicólogo - Sec. Desenvolvimento Social

2

1

1

Sanitarista

1

0

1

Servente

16

2

14

Técnico de Contabilidade

10

1

9

Técnico de Enfermagem

11

11

0

Monitor Agente Jovem

Professor I
Professor II - Ed. Física, Informática,
Intérprete de Libras, Lingua Inglesa, Língua
Portuguesa, Matemática

LEI CRIADORA DO CARGO
Lei 1.204/11, Anexo I - Cria 10 cargos
Total de cargos criados - 10
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 12 cargos
Total de cargos criados - 12
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 12 cargos
Total de cargos criados - 12
Lei 809/91, Anexo III - Cria 5 cargos
LC 03/99 - Cria 2 cargos
Total de cargos criados - 07
Lei 809/91, Anexo III - Cria 5 cargos
LC 03/99 - Cria 2 cargos
Lei 1.204/11 - Cria 8 cargos
Total de cargos criados - 15
Lei 809/91, Anexo III - Cria 1 cargo
Lei 962/2001 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 02
Lei 809/91, Anexo III - Cria 5 cargos
LC 03/99, Anexo I - Cria 2 cargos
LC 01/00 - Cria 2 cargos
Total de cargos criados - 09
Lei 1.089/07- Cria 3 cargos
Lei 1.292/14 - Cria 1 cargo
Lei 1.322/15 - Cria 2 cargos
Total de cargos criados - 06
Lei 1.075/07 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 809/91, Anexo III - Cria 200 cargos
Total de cargos criados - 200
Lei 809/91, Anexo III - Cria 20 cargos
Lei 865/96 - Cria 15 cargos
Lei 1.075/07 - Cria 20 cargos
Total de cargos criados - 55
Lei 1.206/11, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 809/91, Anexo III - Cria 1 cargo
Lei 1.204/11 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 02
Lei 1.075/07 - Cria 1 cargo
Lei 1.416/17 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 02
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.156/10 - Cria 1 cargo
Lei 1.416/17 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 02
Lei 809/91, Anexo III - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.204/11, Anexo I - Cria 16 cargos
Total de cargos criados - 16
Lei 809/91, Anexo III - Cria 10 cargos
Lei 1.204/11 (atribuições)
Total de cargos criados - 10
Lei 1.328/15 - Cria 5 cargos
Lei 1.398/17 - Cria 5 cargos
Lei 1.521/20 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 11

NOME DO CARGO

QUANTIDADE
QUANTIDADE
DE CARGOS
DE CARGOS
OCUPADOS EM
CRIADOS
JUNHO/22

QUANTIDADE
DE CARGOS
VAGOS EM
JUNHO/22

LEI CRIADORA DO CARGO

Lei 1.204/11, Anexo I - Cria 02 cargos
Total de cargos criados - 02

Técnico de Informática

2

2

0

Técnico de Nível Superior em Análises Clínicas

3

2

1 Lei 1.303/14 - Cria 1 cargo

Lei 1.087/07, Anexo I - Cria 2 cargos

Técnico de Radiologia

1

1

0

Técnico em Educação e Saúde

1

1

0

Técnico em Vigilância Ambiental e Saúde

1

0

1

Técnico em Vigilância Epidemiológica

1

0

1

Telefonista

12

6

6

Veterinário

2

2

0

Total de cargos criados - 03
Lei 1.204/11 - Cria 01 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 1.085/07, Anexo I - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 01
Lei 809/91, Anexo III - Cria 12 cargos
Total de cargos criados - 12
Lei 809/91, Anexo III - Cria 1 cargo
Lei 1.087/07 - Cria 1 cargo
Total de cargos criados - 02

DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DE TRIUNFO/PE

LEIS DE CRIAÇÃO E/OU
ALTERAÇÃO DOS
CARGOS EFETIVOS

ATUALIZAÇÃO
- JUNHO/2022 -
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SUMÁRIO
LEIS DE CRIAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS
1.

Lei 809/1991
Reorganização do quadro de funcionários da Prefeitura.
Anexo III - Cria os cargos:
Advogado - Cria 01 cargo
Agente Administrativo I - Cria 30 cargos
Agente Administrativo II - Cria 30 cargos
Agente de Arrecadação - Cria 05 cargos
Agente de Controle Sanitário - Cria 02 cargos
Agrônomo - Cria 01 cargo
Artífice - Cria 30 cargos
Assistente de Biblioteca - Cria 02 cargos
Assistente Social - Cria 02 cargos
Auxiliar de Enfermagem I - Cria 25 cargos
Auxiliar de Enfermagem II - Cria 30 cargos
Auxiliar de Laboratório - Cria 02 cargos
Auxiliar de Serviços Gerais - Cria 196 cargos
Biomédico - Cria 01 cargo
Enfermeiro - Cria 03 cargos
Fiscal - Cria 02 cargos
Guarda Municipal - Cria 12 cargos
Médico - Cria 20 cargos
Motorista I - Cria 05 cargos
Motorista II - Cria 05 cargos
Nutricionista - Cria 01 cargo
Odontólogo - Cria 05 cargos
Professor I - Cria 200 cargos
Professor II - Cria 20 cargos
Psicólogo - Cria 01 cargo
Sanitarista - Cria 01 cargo
Técnico de Contabilidade - Cria 10 cargos
Técnico Educacional - Cria 03 cargos
Telefonista - Cria 12 cargos
Veterinário - Cria 01 cargo
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2.

Lei 865/1996
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Agente de Controle Sanitário - Cria +05 cargos, totalizando 07
Professor II - Cria +15 cargos, totalizando 35
3.

LC 03/1999
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Farmacêutico - 01 cargo
Motorista I - Cria +02 cargos, totalizando 07
Motorista II - Cria +02 cargos, totalizando 07
Odontólogo - Cria +02 cargos, totalizando 07
4.

LC 001/2000
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Odontólogo - Cria +02 cargos, totalizando 09
5.

Lei 952/2001
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Enfermeiro PSF - Cria 04 cargos
6.

Lei 962/2001
Cria cargos na Estrutura Administrativa da Sec. de Saúde.
Agente de Combate às Endemias - 10 cargos
Fisioterapeuta - Cria 01 cargo
Fonoaudiólogo - Cria 01 cargo
Nutricionista - Cria +01 cargo, totalizando 02
7.

Lei 1.075/2007
Cria cargos na Estrutura Administrativa da Sec. de Educação.
Fonoaudiólogo - Cria 01 cargo
Pedagogo - Cria 01 cargo
Professor II - Cria +20 cargos, totalizando 55
Psicólogo - Cria 01 cargo
8.

Lei 1.077/2007
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Agente Comunitário de Saúde - 35 cargos
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9.

Lei 1.085/2007
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Agente de Combate às Endemias - Cria 10 cargos
Assistente Social - CRAS - 01 cargo
Atendente de Consultório Dentário - 02 cargos
Auxiliar de Enfermagem do PSF - 04 cargos
Enfermeira do PACS - 01 cargo
Enfermeiro do PSF - 04 cargos
Médico de PSF - 04 cargos
Monitor Agente Jovem - 01 cargo
Monitor Caminho da Cidadania - 12 cargos
Monitor do PETI - 12 cargos
Monitor do API - 01 cargo
Psicólogo - CRAS - 01 cargo
Técnico em Vigilância Epidemiológica - 01 cargo
Técnico em Vigilância Ambiental em Saúde - 01 cargo
Técnico em Educação e Saúde - 01 cargo
10.

Lei 1.087/2007
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Fiscal de Patrimônio - Cria 01 cargo
Fiscal de Tributação - Cria 01 cargo
Técnico de Nível Superior em Análises Clínicas - Cria 02 cargos
Veterinário - Cria +01 cargo
11.

Lei 1.089/2007
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Arquiteto - Cria 01 cargo
Engenheiro Civil - Cria 01 cargo
Odontólogo PSF - Cria 03 cargos
12.

Lei 1.138/2009
Transformação de empregos públicos em cargos públicos
Os empregos públicos criados pela Lei 1.085/2007 (Anexo I) e Lei 1.089/2007 (Anexo I,
Item 01) passam a compor a estrutura da Prefeitura de Triunfo na condição de Cargos
Públicos).
13.

LC 027/2009
Cria a Guarda Municipal
Guarda Municipal Externo - Cria 06 cargos
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14.

Lei 1.156/2010
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Psicólogo (Sec. de Des. Social) - Cria 01 cargo
15.

Lei 1.204/2011
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Agente Comunitário de Saúde - Cria +06 cargos
Agente de Combate às Endemias - Cria +02 cargos
Atendente de Consultório Dentário - Cria +04 cargos
Assistente Social - Cria +01 cargo
Auxiliar de Enfermagem PSF - Cria +01 cargo
Auxiliar de Lavanderia - Cria 03 cargos
Coveiro - Cria 03 cargos
Cozinheiro - Cria 03 cargos
Enfermeiro - Cria +02 cargos, totalizando 05
Enfermeiro PSF - Cria +01 cargo
Farmacêutico - Cria +01 cargo
Fiscal de Obras e Licenças - Cria 02 cargos
Merendeira - Cria 10 cargos (Educação)
Merendeira - Cria 10 cargos (Ass. Social)
Médico PSF - Cria +01 cargo
Motorista II - Cria +08 cargo
Psicólogo - Cria +01 cargo
Servente - Cria 16 cargos (08 - Saúde, 06 - Educação, 02 - Ass. Social)
Técnico de Informática - Cria 02 cargos
Técnico de Radiologia - Cria 01 cargo
16.

Lei 1.205/2011
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Agente Administrativo - Cria 04 cargos
Agente de Trânsito - Cria 07 cargos
Guarda Municipal - Cria +19 cargos, totalizando 31
17.

Lei 1.206/2011
Cria cargos na Estrutura Administrativa da Sec. de Saúde.
Profissional de Educação Física - Academia das Cidades - Cria 01 cargo

Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94
(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com

18.

Lei 1.211/2011
Altera requisitos (Art. 52, II - Lei 1.098/07) Professor II - Educação Física.
Art. 1º - Será exigido para os professores da disciplina de Educação Física, habilitação
específica em nível superior, em cursos de licenciatura, licenciatura plena ou bacharelado.
19.

Lei 1.212/2011
Altera cargo na Estrutura Administrativa.
O cargo de Médico criado pela Lei 809/91 passará a ser denominado Médico Plantonista.
20.

Lei 1.229/2012
Altera Art. 1º, II da Lei 1.211/2011.
Art. 1º - Será exigido para os professores da disciplina de Educação Física, habilitação
específica em nível superior, em cursos de licenciatura, licenciatura plena ou bacharelado
e sua respectiva inscrição no Conselho de Classe Profissional.
21.

Lei 1.292/2014
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
- Odontólogo PSF - Cria +01 cargo, totalizando 04
22.

Lei 1.303/2014
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Técnico de Nível Superior em Análises Clínicas - Cria +01 cargo, totalizando 03
23.

1.322/2015
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
- Fiscal de Tributação - Cria +01 cargo, totalizando 02
- Odontólogo PSF - Cria +02 cargos, totalizando 06
24.

Lei 1.325/2015
Altera Art. 2º da Lei nº 1.322/2015
- Fixa os vencimentos dos cargos de Médico Plantonista, Engenheiro Civil, Fiscal de Obras
e Licenças
25.

Lei 1.328/2015
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
- Técnico de Enfermagem - Cria 05 cargos
26.

Lei 1.395/2017
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
- Enfermeiro - Cria +05 cargos, totalizando 10
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27.

Lei 1.398/2017
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
- Técnico de Enfermagem - Cria +05 cargos, totalizando 10
28.

Lei 1.407/2017
Dispões sobre efetivação de servidores e dá outras providências
Art. 12. Os cargos de Agente de Endemias (Lei 952/2001) e Agente de Controle de
Endemias (Lei 1.085/2007 e Lei 1.204/2011) passam a denominar-se Agente de Combate
às Endemias.
29. Lei 1.409/2017
Dispõe sobre a jornada de trabalho e reajusta remuneração dos ocupantes do
cargo efetivo de médico.
Art. 1º A jornada de trabalho para os servidores efetivos ocupantes do cargo de médico
da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Unidade Mista Felinto Wanderley e nos
ambulatórios de especialidades médicas, será de 24(vinte e quadro) horas semanais.
30.

Lei 1.416/2017
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
- Psicólogo (Sec. de Educação) - Cria +01 cargo, totalizando 02
- Psicólogo (Sec. de Des. Social) - Cria +01 cargo, totalizando 02
- Agente Comunitário de Saúde - Cria +02 cargos, totalizando 34
- Os 04 cargos de Agente Administrativo (Anexo II da Lei 1.205/2011) passam a
denominar-se Agente Administrativo II, totalizando 34
31.

Lei 1.477/2019
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
Merendeira (Sec. de Educação) - Cria + 06 cargos, totalizando 16
32.

Lei 1.521/2020
Cria cargos na Estrutura Administrativa.
- Técnico de Enfermagem - Cria +01 cargo, totalizando 11
33.

LC 043/2022
Estabelece critérios para ingresso no Magistério.
Art. 5º - Habilitação e qualificação associadas as classes do Grupo do Magistério
Anexo III - Professor I (Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano)
Classe I - Formação para o Magistério na Modalidade Normal
Anexo IV - Professor II (Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano
Classe I - Graduação em Licenciatura Plena na disciplina relacionada a área de atuação
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PUBLICAÇÃO

C E R T I F I C O , para os devidos fins de prova que
o presente documento foi publicado, nesta data,
por afixação no quadío de avisos desta prefeitura
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LEI N° 1.303/2014

EMENTA: Dispõe sobre a alteração do
número de vagas do cargo Técnico de
Nível superior em Análises Clínicas na
Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de Triunfo e dá outras
providências.
O Prefeito do Município de Triunfo, Estado de Pernambuco, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a
seguinte Lei;
Art. 1° - Fica alterado o número de vagas do cargo descrito no Anexo Único da presente
lei.
Art. 2° - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento vigente.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Triunfo/PE, em 30 de Outubro de 2014.

ANÔ^
.UCIANÔ-FEHNANUU
Ub SOtíS)
Prefeito
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ANEXO ÚNICO
SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO ATUAL

CARGO

QUANTIDADE
DE CARGOS
EXISTENTES

QUANTIDADE
DE CARGO A
SER CRIADO

LEI
CRIADORA
DO CARGO

CARGO

QUANTIDADE

Técnico de
Nível
Superior em
Análises
Clínicas

02

01

Lei
1.087/2007,
Anexo 1

Técnico de
Nível
Superior em
Análises
Clínicas

03
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LEI Nº 1.409/2017

EMENTA: Dispõe sobre a jornada de trabalho
e reajusta remuneração dos ocupantes do cargo
efetivo de médico, fixa valor de plantão dos
profissionais de saúde, lotados na Secretaria
Municipal de Saúde, cria cargo e dá
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
EU sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A jornada de trabalho para os servidores efetivos ocupantes do cargo de médico da
Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Unidade Mista Felinto Wanderley e nos
ambulatórios de especialidades médicas, será de 24(vinte e quadro) horas semanais.
Parágrafo Único. A jornada de trabalho de que trata o caput deverá ser cumprida de forma
ininterrupta, comprovada a necessidade do serviço e o interesse público, em regime de plantão
de 24(vinte e quatro) horas e/ou 12(doze) horas, quando determinado pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2º Os ocupantes do cargo de médico, lotados na Unidade Mista Felinto Wanderley e no
ambulatório de especialidades médicas, que cumprirem a jornada de trabalho prevista no
artigo anterior terão sua remuneração adequadas, na forma do Anexo I da presente Lei.
Art. 3º A substituição de servidores titulares de cargos efetivos, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares e na vagância
temporária, será remunerada conforme fixado no Anexo II desta Lei.
§ 1º Entende-se por afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares e vagância
temporária, para fins desta Lei:
I. Licença médica ou para tratamento de saúde;
II. Licença prêmio ou sem vencimentos:
III. Licença maternidade ou gestante;
IV. Férias;
V. Readaptação temporária;
VI. Participação em curso, nos casos autorizados pelo chefe do Poder Executivo;
VII. Demais casos previstos em Lei;
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§ 2º O pagamento da substituição prevista no caput deste artigo, em qualquer hipótese, será
precedido de:
I. Autorização do Secretário, ordenador de despesas, da Secretaria Municipal de Saúde;
II. Justificativa ou motivação do afastamento do titular, devidamente aceito pelo chefe
imediato;
III. Publicação do ato administrativo pertinente;
§ 3º Para substituição de que trata este artigo a Secretaria de Municipal de Saúde deverá
observar a disponibilidade de servidor efetivo com compatibilidade de horário, candidatos
aprovados em concurso público ou seleção simplificada pública, homologados e vigentes, que
não foram nomeados ou contratados pela Administração Pública, profissionais habilitados e
com experiência para a função.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo nas hipóteses de contratação temporária por tempo
determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, nos termos da lei.
Art. 4º Fica criado, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de
Diretor de Unidade Básica de Saúde da Família, em quantidade, símbolo e vencimento,
conforme descrito no Anexo III da presente Lei.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias consignadas no orçamento vigente.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar a
1º de julho de 2017.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Triunfo/PE, em 14 de julho de 2017.

JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS
Prefeito
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ANEXO I - LEI Nº 1.409/2017

CARGO

Jornada

Plantão

Médico Plantonista
Efetivo

24 (vinte e quatro)
horas semanais

Plantão de 24 (vinte e
quatro) horas

Remuneração
Mensal
R$: 4.086,00

Plantões de 12 (doze)
horas.

ANEXO II - LEI Nº 1.409/2017
CARGO

Jornada

Plantão

Remuneração

Médico

24 (vinte e quatro)
horas

Plantão 24 (vinte e
quatro) horas de
segunda a sexta- feira

R$: 1.200,00

Plantão 24 (vinte e
quatro) horas aos
sábados, domingos e
feriados.
Plantão 24 (vinte e
quatro) horas
Plantão 12 (doze)
horas.
Plantão 24 (vinte e
quatro) horas
Plantão 12 (doze)
horas.
Plantão 24 (vinte e
quatro) horas
Plantão 12 (doze)
horas.
Plantão 12 (doze)
horas.
Plantão 12 (doze)
horas.

R$: 1.500,00

Enfermeiro

Técnico/auxiliar
enfermagem

de

Serviços gerais

24 (vinte e quatro)
horas
12 (doze) horas.

Porteiro

12 (doze) horas.

Motorista

Serviços de copa e
cozinha

12 (doze) horas.

R$: 246,00
R$: 123,00
R$: 100,00
R$: 50,00
R$: 130,00
R$: 60,00
R$: 60,00
R$: 60,00
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ANEXO III - LEI Nº 1.409/2017

CARGOS, QUANTIDADE, SÍMBOLO, VENCIMENTO E ATRIBUIÇÕES.
CARGO
Diretor de Unidade
Básica de Saúde da
Família.

Quantidade
06

Símbolo
CC – V

Vencimento
R$ 937,00

Atribuições
- Direção dos trabalhos
inerentes a Unidade Básica
de Saúde da Família, nos
termos legais;
- Organizar, orientar as
atividades com as normas
da Secretaria Municipal de
Saúde;
- Elaborar relatórios e
notificações, enviando a
Secretaria de Saúde;
- Atender a comunidade
sobre problemas relativos
ao serviço de saúde na
Unidade Básica de Saúde
da Família;
- Exercer outras atividades
correlatas ou que lhe sejam
delegadas pelo Prefeito
Municipal;
- Realizar outras tarefas
correlatas.
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