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PROJETO DE LEI Nº 592 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera os incisos II e III e o §2º do art. 7º- D da Lei nº 8.715 de 
19 de novembro de 2007; 

Art. 1º Alterar os incisos II e III e o §2º do art. 7º- D  da Lei nº 
8.715/2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“II - em valor fixado por resolução do Tribunal de Justiça sobre 
percentual do vencimento base do cargo efetivo, a título de Gratificação 
de Produtividade Judiciária – GPJ, pelo alcance de metas de produtivi-
dade fixadas pelo Tribunal de Justiça;

III - em valor fixado por resolução do Tribunal de Justiça sobre 
percentual do vencimento base do cargo de técnico judiciário, para os 
cargos comissionados de simbologia CDAI; e do vencimento base do 
cargo de analista judiciário, para os cargos comissionados de simbolo-
gias CDAS, CDGA e CNES; em ambos os casos a título de Gratificação 
de Produtividade Judiciária - GPJ, pelo alcance de metas de produtivi-
dade fixadas pelo Tribunal de Justiça.

§ 2º A Gratificação de Produtividade Judiciária - GPJ será 
paga no ano subsequente à vigência das metas de produtividade, 
conforme resolução do Tribunal de Justiça após manifestação da 
Diretoria Financeira sobre a disponibilidade de recursos e impacto 
orçamentário”.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

MENSAGEM - 152021
( relativo ao Processo 444022021 )
Código de validação: CE273F8F68

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
LOCAL
 

São Luís, 17 de dezembro de 2021.

 
Senhor Presidente,

 
Submeto à deliberação dos senhores deputados e das senhoras deputadas,

nos termos do art. 76, V, da Constituição Estadual, o presente Projeto de Lei, que
altera o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão,
transformando a 1ª Vara Criminal da capital em Vara Especial Colegiada dos Crimes
Organizados e dá outras providências.

 
A relevância da proposta legislativa é inegável, uma vez que é destinada ao

aprimoramento do aparato jurisdicional no que se refere ao processamento dos crimes
praticados no contexto da criminalidade organizada, em harmonia com o que
prescrevem as Leis federais ns. 13.964/2019, 12.580/2013 e 12.694/2012.

 
A Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados será sediada na capital,

possuindo competência exclusiva sobre todo o território do Estado do Maranhão para o
processo e o julgamento: a) de crimes de pertinência a organização criminosa,
ressalvada a competência da justiça federal; b) do crime de constituição de milícia
privada; e, c) das infrações penais conexas aos mencionados crimes (art. 2º).

 
Aspecto digno de nota é que a Vara Especial Colegiada dos Crimes

Organizados será composta de 3 (três) magistrados de entrância final, que decidirão e
assinarão em conjunto, todos os atos judiciais decisórios de competência da unidade,
sendo inadmitida referência a voto divergente.

 
Tal inovação legislativa, que é adotada em outros Estados da Federação, e

já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, atua no sentido de preservar
adequadamente a segurança física e a independência funcional dos magistrados e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
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magistradas maranhenses.

 
Trata-se, portanto, de Projeto de Lei sobre tema de indeclinável prioridade,

apto a conferir maior eficiência à prestação jurisdicional, propiciando mais celeridade e
resolutividade na instrução e julgamento de crimes praticados por organizações
criminosas e/ou milícias privadas.

 
Finalmente, cumpre asseverar que, além da transformação da 1ª Vara

Criminal de São Luís em Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados, o Projeto
de Lei em questão reorganiza a nomenclatura das unidades jurisdicionais criminais da
capital (art. 6º) e a quantidade de juízes da comarca da Ilha de São Luís (art. 7º), além
de tratar de outras consequências práticas da transformação proposta, como a criação
de 2 (dois) cargos de juiz de direito de entrância final e 2 (dois) cargos de assessor de
juiz (art. 9º).

 
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a presente

proposta legislativa, submeto-a ao Parlamento na expectativa de que receba a
costumeira boa acolhida.

 
Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 17/12/2021 08:41 (LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14 DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 2021

Transforma a 1ª Vara Criminal do 
Termo Judiciário de São Luís, Comarca 
da Ilha, em Vara Especial Colegiada dos 
Crimes Organizados

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,          
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do 
Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O art. 9º XL da Lei Complementar Estadual n.º 14, de 17 
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º. (…)
XL - Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados;
Art. 2º. A Lei Complementar Estadual n.º 14, de 17 de dezem-

bro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado 
do Maranhão), passa a vigorar acrescida do Art. 9-A, com a seguinte 
redação:

Art. 9º-A. A Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados, 
sediada na Capital, possui competência exclusiva sobre todo território 
do Estado do Maranhão para o processo e julgamento:

I – de crimes de pertinência a organização cri-
minosa, conforme o conceito estabelecido no art. 1º, §1º, da Lei Fede-
ral nº 12.850/2013, ressalvada a competência da Justiça Federal;

II – do crime de constituição de milícia privada 
(art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal);

III – das infrações penais conexas aos crimes a 
que se referem incisos I e II do caput deste artigo, prevalecendo sobre 
a competência das demais varas especializadas previstas nesta Lei de 
Organização Judiciária, ressalvada a competência constitucionalmen-
te atribuída ao Juízo da Infância e Juventude e ao Tribunal do Júri, 
em sua segunda fase.

§1º A competência desta Vara Especial abrange a primeira fase 
do procedimento relativo aos crimes da competência do Tribunal do 
Júri conexos aos delitos a que se referem os incisos I e II do caput deste 
artigo, encerrando-se com a preclusão da decisão de pronúncia, quan-
do os autos deverão ser encaminhados ao juiz-presidente do Tribunal 
do Júri.

§2º Os inquéritos policiais e outros procedimentos investigativos 
em andamento em outras unidades jurisdicionais relativos à competên-
cia disposta nesta Lei Complementar deverão ser redistribuídos à Vara 
Especial Colegiada dos Crimes Organizados, cabendo à Corregedoria 
Geral de Justiça zelar pela estrita obediência ao disposto neste pará-
grafo.

§3º As ações penais já em andamento quando da publicação 
desta Lei Complementar não serão redistribuídas.

Art. 9º-B. A Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados 
será composta de 3 (três) magistrados de entrância final, os quais de-
cidirão e assinarão, em conjunto, todos os atos judiciais decisórios de 
competência da unidade, inadmitida referência a voto divergente. 

§ 1.º Em caso de impedimento, suspeição, férias ou qual-
quer afastamento de um dos magistrados, a substituição dar-se-á 
por critérios objetivos, assim definidos por ato do Tribunal de Justiça.

§ 2º As audiências poderão ser presididas por apenas um dos 
magistrados, exceto na hipótese de prolação de sentenças e atos de-
cisórios.

§ 3º Os atos e audiências inerentes aos feitos em trâmite nes-
ta Vara Especial serão praticados na sua sede, podendo, sempre que 
motivadamente e à vista da eficiente prestação jurisdicional, serem 
deprecados à qualquer juízo criminal.

§4º A Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados contará 

com protocolo autônomo, integrado ao sistema de automação proces-
sual.

Art. 3º. O art. 9º LXV da Lei Complementar Estadual n.º 14, de 
17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias 
do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)
LXV - uma Central de Inquéritos e Custódia, com competência 

para o cumprimento do disposto na Resolução nº 213, de 15 de de-
zembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça e também com com-
petência para o processamento dos inquéritos policiais da Comarca 
da Ilha de São Luís, decidindo seus incidentes e medidas cautelares, 
ressalvados os de competência da Vara Especial Colegiada dos Crimes 
Organizados;

Art. 4º. Fica revogado o §7º do art. 9º da Lei Complementar Es-
tadual n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organi-
zação Judiciárias do Estado do Maranhão).

Art. 5º. O §8º do art. 9º da Lei Complementar Estadual n.º 14, de 
17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias 
do Estado do Maranhão) passa a ser §7º, mantendo-se inalterada a reda-
ção do dispositivo atual.

Art. 6º. A 1ª Vara Criminal fica transformada na Vara Especial 
Colegiada dos Crimes Organizados, renumerando-se, em consequência, 
as unidades judiciais previstas no art. 9º incisos XLI a XLVIII da Lei 
Complementar Estadual n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de 
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), que passam 
a ter a seguinte denominação:

(…)
XLI – 1ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos 

crimes de competência do juiz singular. Habeas Corpus;
XLII – 2ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos 

crimes de competência do juiz singular. Habeas Corpus;
XLIII – 3ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos 

crimes de competência do juiz singular. Habeas Corpus;
XLIV – 4ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos 

crimes de competência do juiz singular. Habeas Corpus;
XLV – 5ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos 

crimes de competência do juiz singular. Habeas Corpus;
XLVI – 6ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos 

crimes de competência do juiz singular. Habeas Corpus;
XLVII – 7ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos 

crimes de competência do juiz singular. Habeas Corpus;
XLVIII – 8ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos 

crimes de competência do juiz singular. Habeas Corpus;
(...)

Art. 7º. O art. 7º, I, da Lei Complementar Estadual n.º 14, de 17 
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)
I – Comarca da Ilha de São Luís – cento e quarenta (98 titulares 

e 42 auxiliares)
Art. 8º. O art. 8º-A, §1º, I da Lei Complementar Estadual n.º 14, 

de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciá-
rias do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

(…)
I – Termo Judiciário de São Luís – oitenta e seis juízes de direito 

titulares
Art. 9º. Para o fim de assegurar o cumprimento do previsto no 

art. 2º desta Lei, ficam criados os seguintes cargos:

I – 2 (dois) cargos de Juiz de Direito de Entrância Final; II – 2 
(dois) cargos de Assessor de Juiz.

Art. 10. As despesas decorrentes desta Lei Complementar 
correrão por conta do orçamento do Poder Judiciário.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as demais disposições em
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contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e 
a execução da presente Lei Complementar pertencerem que a cumpram 
e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentís-
simo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir 
e correr.

ATA 024/2021

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
024/2021-ALEMA. OBJETO: A presente ata tem por finalidade o Re-
gistro de Preços pelo prazo de doze (12) meses para contratação de em-
presa especializada em fornecimento de licenças dos softwares Auto-
CAD 3D Architecture Autodesk e REVIT BIM Autodesk, para atender 
as necessidades do Núcleo de Instalação Predial – NUIMP, da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão – ALEMA. PARTES: O ESTADO DO 
MARANHÃO, através da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DO MARANHÃO e a empresa TECNETWORKING SERVICOS 
E SOLUCOES EM TI LTDA, a saber:

ITEM OBJETO 
QNT. UND. PREÇO 

UNIT.
PREÇO 
TOTAL 

01

AutoCAD 3D Auto-
desk (última versão 
disponível no merca-
do), com subscrição de 
3 (três) anos.  Includ-
ing specialized tool-
sets AD Commercial 
new Single user ELD 
3-Year Subscription 
Autodesk

08 UND 16.948,00 135.584,00

02

Software BIM – Revit 
Autodesk (última 
versão disponível no 
mercado), com subs-
crição de 3 (três) anos.

04 UND 20.235,00 80.940,00

              
VALOR 
TOTAL 
DA ATA 
DE RE-
GISTRO 
DE PRE-
ÇO

TOTAL:  

R$ 216.524,00

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2021/CPL/SRP. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1201/2021-AL. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais 
normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. 
ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
Dep. Othelino Neto e Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
029/2021 - CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procu-
radoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administra-
tivo nº 1804/2021-ALEMA, e autorizo a homologação do resultado da 
licitação e celebração do Contrato com a empresa vencedora do certa-
me HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRE-
LI, CNPJ 36.214.108/0001-24, para o GRUPO 05, com valor de R$ 
47.850,00 ( quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais),  e para 

GRUPO 06 com valor de R$ 15.950,00 ( quinze mil, novecentos e 
cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 63.800,00( sessenta e três 
mil e oitocentos reais) nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta 
vencedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa. 
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitação, para cumprimento 
das normas legais.São Luís–MA, 16 de dezembro de 2021.Deputado 
Othelino Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Ma-
ranhão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 787/2021
     
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo 
em vista a previsão contida no Art. 2º, da Lei nº 11.534/2021, que dis-
põe sobre a alteração, transformação e extinção de cargos do Quadro de 
Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,

R E S O L V E:
  
Art. 1º Definir a estruturação, as atribuições e requisitos para in-

vestidura nos cargos efetivos de que trata a Lei nº 11.534, de 03 de 
setembro de 2021, conforme Anexo Único desta Resolução.

Art.  3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 17 de dezem-

bro de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

 Deputado GLALBERT CUTRIM          Deputada ANDREIA REZENDE 
          Primeiro Vice-Presidente                        Primeiro Secretário     

           Deputada DETINHA                   Deputada CLEIDE COUTINHO
         Segunda Vice-Presidente                         Segunda Secretária  
              

 Deputado RILDO AMARAL              Deputado PARÁ FIGUEIREDO 
          Terceiro Vice-Presidente          Terceiro Secretário

Deputado CÉSAR PIRES                     Deputada PAULO NETO 
          Quarto Vice-Presidente                             Quarto Secretário

ANEXO ÚNICO- DESCRIÇÃO DE CARGOS

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
CONSULTOR LEGISLATIVO ESPECIAL

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Assessoramento Legislativo de 

Nível Superior
Categoria Funcio-
nal

Assessoramento Legislativo de Nível Supe-
rior

Carreira Especializada
Classe A, B e C.
Especialidade Cultura Brasileira, Direito Administrativo, 

Direito Constitucional, Direito Tributário, 
Economia, Finanças Públicas, Meio Ambien-
te, Orçamento Público.

Área Cultura Brasileira, Direito Administrativo, 
Direito Constitucional, Direito Tributário, 
Economia, Finanças Públicas, Meio Ambien-
te, Orçamento Público.

Nível 1 a 3
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar assessoramento aos trabalhos das Comissões Temáticas; ela-
borar notas Técnicas opinativas informativas sobre proposições a re-
querimento de Comissão, de Presidente de Comissão ou de Relator; 
realizar pesquisas e estudos sobre temas de interesse da Assembleia 
Legislativa; elaborar minutas de proposições legislativas, de parece-
res sobre proposições, de pareceres avulsos e de relatórios das Comis-
sões Parlamentares de Inquérito.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Elaborar, quando solicitado por parlamentares, superinten-

dências, diretorias e comissões, minutas de anteprojetos, 
pareceres, indicações, requerimentos e emendas.

•	 Elaborar matérias de natureza técnica, coletando e analisan-
do documentos de interesse do trabalho e de seu campo de 
conhecimento;

•	 Revisar e apurar textos elaborados, submetendo-os à consi-
deração de especialista na área;

•	 Assessorar superiores quanto a matérias parlamentares es-
pecíficas do seu campo de conhecimento;

•	 Elaborar pesquisas nas áreas jurídica, financeira, econômi-
ca, orçamentária, ambiental e cultural;

•	 Operar sistemas informatizados corporativos, editores de 
textos, de slides, de apresentações e planilhas, bem como 
efetuar consultas em redes (web, intranet e internet);

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os 
aos órgãos para os quais se destinam, para assegurar o bom 
andamento dos serviços;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições ne-
cessárias, para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Direito ou Ciências 
Econômicas ou Ciências Contábeis ou Administração ou outros.

Outros: - Registro Profissional;

- Pós Graduação nas áreas de Direito Administrativo ou Direito 
Constitucional ou Direito Tributário ou Economia ou Finanças Públi-
cas ou Orçamento Público ou Cultura Brasileira ou Meio Ambiente;

- Conhecimento em Informática;

- Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Arquiteto
Área Arquitetura
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas 
etapas, definir materiais e acabamentos, técnicas e metodologias; ana-
lisar dados e informações; fiscalizar e executar obras e serviços; de-
senvolver estudos de viabilidade financeira econômica e ambiental.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Elaborar estudos e projetos de edificações, urbanização e paisagis-

mo;
•	 orientar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos de construção e refor-

ma das edificações da instituição;
•	 Elaborar todo o planejamento da construção definindo materiais, 

mão de obra, custos cronograma de execução e outros elementos;
•	 Coordenar e coletar dados referentes aos aspectos físicos, econômi-

cos e outros fatores; realizar estudos e efetuar planejamento urbano 
buscando determinar a natureza, amplitude de ritmo de crescimen-
to e desenvolvimento urbano;

•	 Analisar, revisar e aprovar projetos arquitetônicos; assessorar a 
Instituição sobre projetos e reformas e demais necessidades cons-
trutivas; elaborar layouts de placas de obras, inaugurações e comu-
nicação interna; 

•	 Manter atualizado o cadastro das obras executadas e concluídas;
•	 Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, 

cursos, eventos, convênios; trabalhar segundo normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação am-
biental;

•	 Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômica;
•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessárias, 

para informar sobre o andamento do serviço;
•	 Executar, acompanhar e coordenar tarefas previstas no plano de 

manutenção anual da ALEMA relativas à sua área de atuação.
•	 Planejar e executar aquisições de obras e serviços de engenharia 

fazendo estudos técnicos, projetos, especificações técnicas, termos 
de referência, projetos básicos, prestando auxílio em processos li-
citatórios, realizando fiscalizações e garantindo a adequada reali-
zação dessas tarefas.

•	 Realizar fiscalização e acompanhamento de contratos contínuos de 
manutenção relacionados a sua área de atuação.

•	 Operar sistemas informatizados corporativos, editores de textos, 
de slides, de apresentações e planilhas e outros específicos do seu 
ramo de atuação, bem como efetuar consultas em redes (web, in-
tranet e internet)

•	 Operar sistemas informatizados com Modelagem da Informação da 
Construção (Building Information Modeling – BIM) ou tecnolo-
gias e processos integrados similares ou mais avançados que ve-
nham a substitui-la, quando for o caso;

•	 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática;

•	 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exer-
cício da função;

•	 Executar demais atribuições previstas na lei o 12.378 de 31 de de-
zembro de 2010, que regulamenta a profissão;

•	 Cumprir e fazer cumprir a legislação municipal, estadual e federal 
no âmbito de sua competência; 

•	 Executar outras tarefas compatíveis com o mesmo grau de difi-
culdade e responsabilidades inerentes ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato, aplicáveis aos objetivos da administração 
pública

•	 Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos 
relacionados à sua área de atuação;

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os 
aos órgãos para os quais se destinam, para assegurar o bom 
andamento dos serviços;

•	 Executar outras tarefas correlatas e prestar consultorias 
dentro de sua área de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Arquitetura.

Outros: - Registro Profissional;

- Conhecimento em Informática, em sistemas informatizados com 
Modelagem da Informação da Construção (Building Information Mo-
deling – BIM) ou tecnologias e processos integrados similares;

- Ser aprovado em Concurso Público



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021 7

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Médico Urologista
Área Medicina
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar consultas, atendimentos e procedimentos médicos de acordo 
com a especialidade de Urologia, além de participar do planejamento 
e da execução de projetos ações voltadas a saúde no Âmbito do Poder 
Legislativo.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Realizar avaliação clínica em urologia, tais como: afecções 

da próstata, anomalias congênitas do sistema urogenital, 
cistite, disfunção vesical neurogênicas, disfunção sexual 
masculina, doenças inflamatórias da próstata, estrutura e 
função renal, hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimo-
se, investigação da função renal, insuficiência renal aguda 
e crônica, infecções do trato urinário, infecções genitais, 
incontinência urinária, lesões traumáticas do sistema uro-
genital, litíase do trato urinário, tumores do trato urinário, 
transtornos da bexiga, da uretra e do pênis, uretrite e de de-
mais patologias relacionadas a especialidade;

•	 trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar, 
participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos 
usuários;

•	 garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário;
•	 desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que 

concorram para promover a saúde dos servidores e de suas 
famílias;

•	 emitir diagnóstico e prescrever medicamentos relacionados 
a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica;

•	 prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de ativi-
dades afins;

•	 coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 
desenvolver indicadores de saúde dos servidores;

•	 elaborar programas educativos e de atendimento médico-
-preventivo, voltado para a Assembleia Legislativa

•	 preencher adequadamente os prontuários e todos os instru-
mentos de coleta de dados da unidade; 

•	 participar do planejamento e da execução de ações voltadas 
aos servidores como projetos, campanhas e equivalentes;  

•	 realizar solicitação de exames, diagnósticos especializados 
relacionados a sua especialidade; 

•	 analisar e interpretar resultados de exames;
•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Medicina com resi-
dência em Urologia.

Outros: - Registro Profissional;

- Conhecimento em Informática;

- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Médico Otorrinolaringologista
Área Medicina
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar assistência médica em otorrinolaringologia, realizando con-
sultas, efetuando procedimentos técnicos pertinentes à especialidade, 
além de participar do planejamento e da execução de projetos ações 
voltadas a saúde no Âmbito do Poder Legislativo.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Realizar consultas, atendimentos e procedimentos médicos;
•	 prescrever medicamentos e outros, utilizando-se da medici-

na preventiva e/ou terapêutica; 
•	 promover ações em saúde que propicie o bem estar dos pa-

cientes; prestar a plena atenção multiprofissional de saúde, 
encaminhando pacientes para atendimento especializado, 
requerendo pareceres técnicos complementares;

•	 analisar e interpretar exames diversos, para estabelecer o 
diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento;

•	 trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar, 
participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos 
usuários;

•	 garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário;
•	 desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que 

concorram para promover a saúde dos servidores  e de suas 
famílias;

•	 emitir diagnóstico e prescrever medicamentos relacionados 
a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica;

•	 prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de ativi-
dades afins;

•	 coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 
desenvolver indicadores de saúde dos servidores;

•	 elaborar programas educativos e de atendimento médico-
-preventivo, voltado para a Assembleia Legislativa

•	 preencher adequadamente os prontuários e todos os instru-
mentos de coleta de dados da unidade; 

•	 participar do planejamento e da execução de ações voltadas 
aos servidores como projetos, campanhas e equivalentes;  

•	 realizar solicitação de exames, diagnósticos especializados 
relacionados a sua especialidade; 

•	 analisar e interpretar resultados de exames;
•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Medicina com resi-
dência em Otorrinolaringologia.

Outros: - Registro Profissional;

- Conhecimento em Informática;

- Ser aprovado em Concurso Público
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DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Médico do Trabalho
Área Medicina
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar, coordenar, executar e controlar atividades inerentes à me-
dicina ocupacional; realizar exames pré-admissionais de candidatos 
a ocupação de cargos públicos; proceder à realização de exames mé-
dicos para constatação ou não de doenças profissionais: propor me-
didas que visem maior segurança do trabalho e a correção de fatores 
nocivos à saúde; realizar estudos e campanhas educativas visando a 
redução de incidência de acidentes e doenças profissionais; analisar 
e classificar os graus de insalubridade ou periculosidade no trabalho 
objetivando a adoção das providências cabíveis.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Promover a saúde e o bem-estar do servidor contra os riscos do 

ambiente do trabalho;
•	 Designar ao servidor atividade compatível com sua capacidade 

física e emocional;
•	 Auxiliar a reabilitação dos funcionários com sequelas decorren-

tes de acidentes de trabalho;
•	  Zelar pela manutenção da saúde mediante exames admissionais, 

periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função ou readapta-
ção funcional, demissional;

•	  Solicitar exames complementares quando a atividade comportar 
riscos físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos;

•	  Participar de junta médica, quando necessário;
•	  Fazer controle dos riscos ocupacionais e estudo da insalubridade 

e periculosidade dos trabalhadores, com expedição de laudos;
•	  Elaborar recomendações específicas quanto ao uso de Equipa-

mentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI e EPC);
•	  Elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) para a Assembleia Legislativa do Maranhão, orientan-
do na sua implantação, bem como nos programas de vacinação e 
medidas preventivas em saúde;

•	  Expedir Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
•	  Elaborar e atualizar a ficha ocupacional de cada funcionário;
•	  Assessorar a Assembleia Legislativa do Maranhão no controle de 

faltas dos funcionários, mediante controle de atestados médicos 
externos;

•	  Conhecer os locais de trabalho dos funcionários e estudar o rela-
cionamento entre o ambiente e a saúde do trabalhador;

•	  Atuar junto à equipe de saúde e segurança do trabalho e junto à 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);

•	  Analisar as estatísticas de acidente de trabalho, absenteísmo e 
suas causas, a fim de reduzir tais ocorrências;
•	  Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Medicina com resi-
dência em Medicina do Trabalho.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Médico Cardiologista
Área Medicina
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar consultas, atendimentos e realizar procedimentos médicos em 
Cardiologia, além de participar do planejamento e da execução de 
projetos ações voltadas a saúde no Âmbito do Poder Legislativo.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Realizar consultas, atendimentos e procedimentos médicos;
•	 prescrever medicamentos e outros, utilizando-se da medici-

na preventiva e/ou terapêutica; 
•	 promover ações em saúde que propicie o bem estar dos pa-

cientes; prestar a plena atenção multiprofissional de saúde, 
encaminhando pacientes para atendimento especializado, 
requerendo pareceres técnicos complementares;

•	 analisar e interpretar exames diversos, para estabelecer o 
diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento;

•	 trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar, 
participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos 
usuários;

•	 garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário;
•	 desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que 

concorram para promover a saúde dos servidores  e de suas 
famílias;

•	 emitir diagnóstico e prescrever medicamentos relacionados 
a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica;

•	 prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de ativi-
dades afins;

•	 coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 
desenvolver indicadores de saúde dos servidores;

•	 elaborar programas educativos e de atendimento médico-
-preventivo, voltado para a Assembleia Legislativa

•	 preencher adequadamente os prontuários e todos os instru-
mentos de coleta de dados da unidade; 

•	 participar do planejamento e da execução de ações voltadas 
aos servidores como projetos, campanhas e equivalentes;  

•	 Solicitar e realizar exames e diagnósticos;
•	 analisar e interpretar resultados de exames;
•	 executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de com-

plexidade associadas ao seu cargo.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Medicina com resi-
dência em Cardiologia.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
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Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Médico Ginecologista
Área Medicina
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar consultas, atendimentos e procedimentos médicos em Gineco-
logia, além de participar do planejamento e da execução de projetos 
ações voltadas a saúde no Âmbito do Poder Legislativo.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Realizar consultas, atendimentos e procedimentos médicos;
•	 prescrever medicamentos;
•	 promover ações em saúde que propicie o bem estar dos pa-

cientes; prestar a plena atenção multiprofissional de saúde, 
encaminhando pacientes para atendimento especializado, 
requerendo pareceres técnicos complementares;

•	 analisar e interpretar exames diversos, para estabelecer o 
diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento;

•	 trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar, 
participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos 
usuários;

•	 garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário;
•	 desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que 

concorram para promover a saúde dos servidores e de suas 
famílias;

•	 emitir diagnóstico e prescrever medicamentos relacionados 
a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica;

•	 prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de ativi-
dades afins;

•	 coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 
desenvolver indicadores de saúde dos servidores;

•	 elaborar programas educativos e de atendimento médico-
-preventivo, voltado para a Assembleia Legislativa

•	 preencher adequadamente os prontuários e todos os instru-
mentos de coleta de dados da unidade; 

•	 participar do planejamento e da execução de ações voltadas 
aos servidores como projetos, campanhas e equivalentes, 
inclusive em temas relacionados a mulher;  

•	 Solicitar e realizar exames e diagnósticos;
•	 analisar e interpretar resultados de exames;
•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Medicina com resi-
dência em Ginecologia e Obstetrícia
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Engenheiro Ambiental
Área Engenharia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar e executar tarefas técnicas relativas à programação, assistên-
cia técnica e controle dos trabalhos de gestão e ordenamento ambien-
tais, diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios 
para a sua conservação, pela educação, planejamento, prevenção e 
proteção dos recursos naturais renováveis e não-renováveis.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Supervisão, coordenação e orientação técnica;
•	 Elaborar estudo, planejamento, projeto e especificação;
•	 Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômica;
•	 Prestar assistência, assessoria e consultoria;
•	 Exercer a direção de obra e serviço técnico;
•	 Fazer vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e pa-

recer técnico;
•	 Desempenhar cargo e função técnica específica;
•	 Fazer pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulga-

ção técnica.
•	 Elaborar padronização, mensuração e controle de qualida-

de.
•	 Executar a fiscalização e supervisão de obra e serviço téc-

nico.
•	 Elaborar estudos de produção técnica e especializada.
•	 Executar desenho técnico.
•	 Elaborar planilhas de custos e quantitativos dos materiais a 

serem utilizados nas obras.
•	 Dar parecer, quando necessário, em processo de Licitação.
•	 Conferir medições, diário de obras e demais documentos 

que deverão ser arquivados.
•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições ne-

cessárias, para informar sobre o andamento do serviço;
•	 Executar, acompanhar e coordenar tarefas previstas no pla-

no de manutenção anual da ALEMA relativas à sua área de 
atuação;

•	 Realizar fiscalização e acompanhamento de contratos con-
tínuos de manutenção relacionados a sua área de atuação;

•	 Desenvolvimento de atividades associadas a gestão e mane-
jo de resíduos e efluente;

•	 Desenvolvimento de alternativas de uso dos recursos natu-
rais, estabelecendo padrões educativos e técnicos para esti-
mular a convivência sociedade-natureza;

•	 Operar sistemas informatizados corporativos, editores de 
textos, de slides, de apresentações e planilhas e outros espe-
cíficos do seu ramo de atuação, bem como efetuar consultas 
em redes (web, intranet e internet)

•	 Operar sistemas informatizados com Modelagem da In-
formação da Construção (Building Information Modeling 
– BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou 
mais avançados que venham a substitui-la, quando for o 
caso;

•	 Zelar pelo seu material de trabalho e pelo patrimônio pú-
blico,

•	 Desempenhar atividades correlatas e prestar consultorias 
dentro de sua área de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Engenharia Ambiental.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática, em sistemas informatizados com Mo-
delagem da Informação da Construção (Building Information Modeling 
– BIM) ou tecnologias e processos integrados similares;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
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Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Engenheiro Mecânico
Área Engenharia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Elabora, executa e dirige projetos de engenharia mecânica, preparando 
especificações, desenhos, técnicas de execução, recursos necessários e 
outros requisitos, para possibilitar a construção, montagem, funciona-
mento, manutenção e reparo de instalações e equipamentos mecânicos.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Especificar, calcular e desenhar sistemas, conjuntos mecâ-

nicos, componentes e ferramentas; 
•	 Definir ferramentas, equipamentos e etapas de fabricação;
•	 Controlar o processo produtivo e a qualidade do produto;
•	 Implantar sistemas de controle de desempenho de equipa-

mento;
•	 Elaborar normas, manuais e especificações técnicas;
•	 Elaborar planos de manutenção preventiva e preditiva, ins-

pecionando, testando e coletando dados técnicos de funcio-
namento dos sistemas, conjuntos mecânicos e componen-
tes;

•	 Realizar perícia técnica em equipamentos e componentes 
mecânicos;

•	 Participar, conforme a política interna da Instituição, de 
projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e progra-
mas de ensino, pesquisa e extensão;

•	 Participar de programa de treinamento, quando convocado;
•	 Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualida-

de, produtividade, higiene e preservação ambiental;
•	 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se 

de equipamentos e programas de informática;
•	 Analisar propostas técnicas; instalar, configurar e inspecio-

nar sistemas e equipamentos de grupos motores-geradores, 
centro de comando de motores, sistemas supervisórios, sis-
tema de refrigeração e climatização, sistema de combate a 
incêndio e elevadores e plataformas;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições ne-
cessárias, para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômica;
•	 Executar, acompanhar e coordenar tarefas previstas no pla-

no de manutenção anual da ALEMA relativas à sua área de 
atuação;

•	 Planejar e executar aquisições de obras e serviços de en-
genharia fazendo estudos técnicos, projetos, orçamentos, 
especificações técnicas, termos de referência, projetos bási-
cos, prestando auxílio em processos licitatórios, realizando 
fiscalizações e garantindo a adequada realização dessas ta-
refas, relacionados à sua área de atuação;

•	 Realizar fiscalização e acompanhamento de contratos con-
tínuos de manutenção relacionados a sua área de atuação;

•	 Operar sistemas informatizados corporativos, editores de 
textos, de slides, de apresentações e planilhas e outros espe-
cíficos do seu ramo de atuação, bem como efetuar consultas 
em redes (web, intranet e internet)

•	 Operar sistemas informatizados com Modelagem da In-
formação da Construção (Building Information Modeling 
– BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou 
mais avançados que venham a substitui-la, quando for o 
caso;

•	 Desempenhar atividades correlatas e prestar consultorias 
dentro de sua área de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Engenharia Mecânica.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática, em sistemas informatizados com Mo-
delagem da Informação da Construção (Building Information Modeling 
– BIM) ou tecnologias e processos integrados similares;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Engenheiro Eletricista
Área Engenharia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Projetar, planejar e especificar sistema e equipamentos elétrico/ele-
trônicos e de telecomunicações;
coordenar empreendimentos; executar serviços e estudar processos 
elétricos e eletrônicos.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Projetar, planejar e especificar sistema e equipamentos elétrico/

eletrônicos e de telecomunicações;
•	 Analisar propostas técnicas; instalar, configurar e inspecionar sis-

temas e equipamentos em instalações de subestações de média 
tensão abrigadas, grupos motores-geradores, banco de capacito-
res, centro de comando de motores, sistemas supervisórios, ilu-
minação e demais instalações elétricas prediais em baixa tensão, 
CFTV, SPDA;

•	 Executar testes e ensaios de sistemas e equipamentos bem como 
serviços técnicos especializados;

•	 Elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos;
•	 Coordenar empreendimentos e estudar processos elétrico/ele-

trônicos e de telecomunicações;
•	 Supervisionar as etapas de instalação, manutenção e reparo do 

equipamento elétrico, inspecionando os trabalhos acabados e 
prestando assistência técnica;

•	 Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especiali-
dade;

•	 Fazer estimativa dos custos da mão de obra, dos materiais e de 
outros fatores relacionados com os processos de fabricação, ins-
talação, funcionamento e manutenção ou reparação;

•	 Participar, conforme a política interna da Instituição de projetos, 
cursos eventos e convênios; 

•	 Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, pro-
dutividade, higiene e preservação ambiental;

•	 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 e demais atribuições contidas na lei nº 5.194 
de 24 de dezembro de 1966 que regulamenta a profissão; 

•	 Cumprir e fazer cumprir a legislação municipal, estadual e fede-
ral no âmbito de sua competência; 

•	 Executar outras tarefas compatíveis com o mesmo grau de difi-
culdade e responsabilidades inerentes ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato;

•	 Executar, acompanhar e coordenar tarefas previstas no plano de 
manutenção anual da ALEMA relativas à sua área de atuação;

•	 Planejar e executar aquisições de obras e serviços de engenharia 
fazendo estudos técnicos projetos, orçamentos, especificações 
técnicas, termos de referência, projetos básicos, prestando auxílio 
em processos licitatórios, realizando fiscalizações e garantindo a 
adequada realização dessas tarefas;

•	 Realizar fiscalização e acompanhamento de contratos contínuos 
de manutenção relacionados a sua área de atuação;

•	 Operar sistemas informatizados corporativos, editores de textos, 
de slides, de apresentações e planilhas e outros específicos do seu 
ramo de atuação, bem como efetuar consultas em redes (web, in-
tranet e internet)

•	 Operar sistemas informatizados com Modelagem da Informação 
da Construção (Building Information Modeling – BIM) ou tec-
nologias e processos integrados similares ou mais avançados que 
venham a substitui-la, quando for o caso;

•	 Executar outras tarefas correlatas e prestar consultorias dentro de 
sua área de atuação.
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REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Engenharia Elétrica.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática, em sistemas informatizados com 
Modelagem da Informação da Construção (Building Information Mo-
deling – BIM) ou tecnologias e processos integrados similares;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Químico
Área Química
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar, elaborar, coordenar, fiscalizar, dirigir, executar projetos 
relacionados a sua área de atuação, preparando planos, métodos de 
trabalho e demais dados requeridos assegurando os padrões técnicos 
exigidos.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições ne-

cessárias, para informar sobre o andamento do serviço;
•	 Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos 

relacionados à sua área de atuação;
•	 Executar, acompanhar e coordenar tarefas previstas no pla-

no de manutenção anual da ALEMA relativas à sua área de 
atuação;

•	 Planejar e executar aquisições de materiais, serviços e pro-
dutos químicos fazendo estudos técnicos, projetos, especi-
ficações técnicas, termos de referência, projetos básicos, 
prestando auxílio em processos licitatórios, realizando fis-
calizações e garantindo a adequada realização dessas tare-
fas;

•	 Realizar fiscalização e acompanhamento de contratos con-
tínuos de manutenção relacionados a sua área de atuação;

•	 Executar, orientar, acompanhar e fiscalizar atividades de 
coleta e realização de análises químicas laboratoriais em re-
lação ao esgotamento sanitário e todas as reservas técnicas 
de água identificando as necessidades de aperfeiçoamento 
do tratamento interpretando os laudos laboratoriais;

•	 Realizar pesquisas na área da química, propondo novas so-
luções para o tratamento de esgoto; 

•	 Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, 
a partir das necessidades e demandas da área e de confor-
midade com as orientações dadas pela sua chefia imediata;

•	 Executar outras tarefas correlatas e prestar consultorias 
dentro de sua área de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Química.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Pedagogo
Área Pedagogia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Formular, orientar, acompanhar, fiscalizar, executar e avaliar ativida-
des educacionais de capacitação de servidores na Assembleia Legis-
lativa. 

TAREFAS TÍPICAS
•	 Planejar, orientar, coordenar e supervisionar atividades téc-

nico pedagógicas e administrativas na área de desenvolvi-
mento de pessoal;

•	 participar da elaboração do Plano Político-Pedagógico vol-
tado a capacitação de servidores; 

•	 elaborar planos, programas e projetos educacionais no âm-
bito de sua atuação;

•	 Elaborar e executar planos, programas e projetos na área 
pedagógica;

•	 desenvolver pesquisa educacional;
•	 desenvolver atividades em ambientes de aprendizagem, 

através das Tecnologias de Informação e Comunicação, e 
Programas de Educação, presencial ou à distância, com vis-
tas à dinamização e modernização das práticas pedagógicas 
e à capacitação continuada dos servidores;

•	 Elaborar Projetos Pedagógicos;
•	 Acompanhar o desenvolvimento das equipes de trabalho e 

a avaliação individual de servidores, identificando a neces-
sidade de treinamentos específicos;

•	 Atuar no acolhimento de novos funcionários;
•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Pedagogia.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Antropólogo
Área Antropologia
Nível 1 a 4
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Realizar estudos, pesquisas sociais, econômicas e políticas, visando 
subsidiar o Plenário em temas relacionados à políticas públicas que 
possam afetar determinada parcela da população de uma localidade, 
propondo medidas de saneamento para os impactos negativos e de 
maximização dos impactos positivos na cultura local. 

TAREFAS TÍPICAS
•	 Realizam estudos e pesquisas sociais, econômicas e políti-

cas para o Poder Legislativo;
•	 Avaliar a eficácia e a efetividade de programas e Projetos 

implementados, acompanhando todas as fases da sua exe-
cução, visando verificar sua viabilidade de implementação 
no futuro; 

•	 Participar da elaboração, implementação e avaliação de 
políticas e programas públicos; 

•	 Avaliar a cultura organizacional e propor as mudanças 
necessárias;

•	 Identificar talentos, competências, servidores com poten-
cial além da produtividade diária;

•	 Sugerir a composição de grupos de trabalho multidiscipli-
nar para projetos específicos; 

•	 Analisar processos e práticas, visando maximizar dados 
quantitativos;

•	 Atuar na capacitação e orientação de servidores e parla-
mentares, nas interpelações culturais, quando da interação 
com indivíduos pertencentes a outras culturas;

•	 Participar de audiências públicas e realizar estudos para 
subsidiar o Plenário em temas relacionados a políticas 
públicas que possam afetar determinada parcela da popula-
ção de uma localidade;

•	 Atuar junto às Comissões, participando e opinando sobre 
temas relacionados a sua área de atuação;

•	  Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Antropologia ou 
Ciências Sociais com habilitação em Antropologia.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de Ní-

vel Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Sociólogo
Área Sociologia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Dar suporte ao Parlamento, na realização de estudos de grupos so-
ciais, culturais econômicos e políticos, analisando sus estruturas, par-
ticularidades e como se relacionam entre si e com todo o grupo, visando 
subsidiar a definição de políticas públicas voltadas a sociedade.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Realizar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e 

executar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políti-
cas;

•	 levantar, analisar e interpretar dados;
•	 fazer diagnóstico das situações que surgem nos indivíduos 

de um grupo para propor possíveis soluções;
•	 participar da elaboração, implementação e avaliação de 

políticas e programas públicos, organizar informações 
sociais, culturais e políticas com o intuito de subsidiar os 
projetos, programas e serviços do Poder Legislativo;

•	 participar do planejamento de programas de treinamento e 
integração para as equipes, orientando as ações dos grupos 
com base em um bem comum;

•	 estabelecer regras de ação para possíveis situações de 
conflito;

•	 Atuar na identificação de possíveis práticas incorretas e 
regras de trabalho que afetam um grupo ou comunidade 
em particular;

•	 Desenvolver ações intersetoriais;
•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Sociologia.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Contador-Finanças Públicas
Área Ciências Contábeis
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejamento e execução da administração orçamentária, assesso-
ramento especializado, orientação e supervisão na área de planeja-
mento, orçamento e finanças públicas, abrangendo estudo, pesquisa, 
análise e interpretação da legislação econômico-fiscal, orçamentária, 
de pessoal e encargos sociais, com vistas à adequação da política or-
çamentária.
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TAREFAS TÍPICAS
•	 Contribuir na formulação do planejamento estratégico do 

Poder Legislativo, o plano plurianual, as diretrizes orça-
mentárias e os orçamentos anuais;

•	 gerenciar o processo de planejamento e orçamento da Casa;
•	 desenvolver, acompanhar e avaliar a programação financei-

ra e prestar orientação técnico-normativa referente à execu-
ção orçamentária e financeira;

•	 Acompanhar e controlar a execução orçamentária da receita 
e da despesa;

•	 supervisionar, coordenar, dirigir e executar trabalhos espe-
cializados sobre planejamento estratégico, gestão orçamen-
tária, financeira e patrimonial, análise contábil, auditoria 
contábil e de programas, despesas de pessoal, política eco-
nômica, relações empresariais públicas e política creditícia 
e financeira;

•	 supervisionar, coordenar e executar os trabalhos referentes 
à programação financeira anual e plurianual, acompanhar e 
avaliar os recursos alcançados pelos gestores públicos;

•	 analisar, pesquisar e realizar perícias dos atos e fatos de ad-
ministração orçamentária, financeira e patrimonial, visando 
promover informações gerenciais necessárias à tomada de 
decisões estratégicas;

•	 prestar assistência aos responsáveis pelos sistemas de pla-
nejamento e orçamento, de administração financeira, de 
contabilidade, de controle interno, de administração de des-
pesa de pessoal e de modernização.

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Ciências Contábeis

Outros: - Registro Profissional;

- Conhecimento em Informática;

- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Psicólogo
Área Psicologia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os pro-
cessos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições; diagnos-
ticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social; 
planejar estratégias no contexto de gestão de pessoas; acompanhar 
paciente durante o processo de tratamento ou cura.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Avaliar comportamento individual, grupal e institucional;
•	 aprofundar o conhecimento das características individuais, 

situações e problemas;
•	 analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais 

e psicossociais sobre o indivíduo, na sua dinâmica inter e 
intra-psíquica e suas relações sociais, para orientar-se no 
diagnóstico e atendimento psicológico;

•	 definir protocolos e instrumentos de avaliação; aplicar e 
mensurar os resultados;

•	 elaborar e executar estudos e projetos ou rotinas na área de 
gestão de pessoas;

•	 acompanhar paciente durante o processo de tratamento ou 
cura, tanto psíquica como física em atendimento individual 
ou grupal;

•	 elaborar relatórios, pareceres e laudos técnicos em sua área 
de especialidade e participar de programa de treinamento;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Psicologia.

Outros: - Registro Profissional;

- Conhecimento em Informática;

- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Farmacêutico
Área Farmácia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Realizar tarefas específicas de manipulação, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farma-
cêutica e, quando designado pela autoridade superior, perante os ór-
gãos de fiscalização responder tecnicamente pela farmácia básica da 
Assembleia Legislativa. 

TAREFAS TÍPICAS
•	 Manipular produtos farmacêuticos em geral;
•	 Elaborar lista de compras mensal de medicamentos;
•	 Elaborar planilhas de medicamentos;
•	 verificar e controlar estoque de medicamentos, vencimento, con-

dições de armazenamento e remanejamento de medicamentos;
•	 Auxiliar no julgamento de compra de medicamentos;
•	 Verificar condições de armazenamento dos medicamentos;
•	 Quando designado pela autoridade superior, responder perante 

os órgãos de fiscalização pela Farmácia básica da Assembleia 
Legislativa;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Farmácia.
Outros: - Registro Profissional;
             - Conhecimento em Informática;
             - Ser aprovado em Concurso Público
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DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Fsioterapeuta
Área Fsioterapia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar, dirigir e executar ações laborais para os servidores da As-
sembleia Legislativa; examinar pacientes objetivando a prevenção, 
habilitação e reabilitação utilizando-se de protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia.

TAREFAS TÍPICAS
•	 tratamento de queixas e doenças musculoesqueléticas;

•	 realização de orientações sobre ergonomia e postura dos 
trabalhadores;

•	 prevenção de queixas ou desconfortos relacionados com a 
região musculoesquelética;

•	 promoção de palestras sobre capacitação, treinamento 
preventivo e conscientização das doenças do trabalho;

•	 desenvolvimento de programas de ginástica laboral.
•	  Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Fisioterapia
Outros: - Registro Profissional;
             - Conhecimento em Informática;
             - Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Endodontista
Área Odontologia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar consultas, atendimentos e realizar procedimentos em Endo-
dontia, além de participar do planejamento e da execução de projetos 
ações voltadas a saúde no âmbito do Poder Legislativo.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Promover a preservação do dente por meio de prevenção, 

diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das altera-
ções da polpa e dos tecidos peri-radiculares;

•	 realizar tratamento dos traumatismos dentários.
•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Odontologia com es-
pecialidade na área de Endodontia.
Outros: - Registro Profissional;
             - Conhecimento em Informática;
             - Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Odontopediatra
Área Odontologia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar consultas, atendimentos e realizar procedimentos em Odonto-
pediatria, além de participar do planejamento e da execução de proje-
tos ações voltadas a saúde no âmbito do Poder Legislativo.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Realizar a prevenção, o tratamento e controle dos proble-

mas de saúde bucal da criança, a educação para a saúde bu-
cal e a integração desses procedimentos com os dos outros 
profissionais da área da saúde;

•	 desenvolver ações de educação e promoção de saúde bucal, 
devendo o especialista transmitir os conhecimentos indis-
pensáveis à manutenção do estado de saúde das estruturas 
bucais;

•	 realizar a prevenção em todos os níveis de atenção, atuan-
do sobre os problemas relativos à cárie dentária, à doença 
periodontal, às maloclusões, às malformações congênitas e 
às neoplasias; 

•	 realizar o diagnóstico dos problemas bucodentários;
•	 realizar o tratamento das lesões ósseas adjacentes, decor-

rentes de cáries, traumatismos, alterações na odontogênese 
e malformações congênitas;

•	 realizar o condicionamento da criança para a atenção odon-
tológica.

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Odontologia com es-
pecialidade na área de Odontopediatria.
Outros: - Registro Profissional;
             - Conhecimento em Informática;
             - Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Administrador
Área Administração
Nível 1 a 4
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar assessoramento à administração da Assembleia Legislativa, 
nas áreas do conhecimento de administração geral na elaboração de 
pareceres, projetos, planos e procedimentos relativos às atividades de 
suporte operacional dos trabalhos da Casa.

TAREFAS TÍPICAS
Área de Administração Geral

•	 Analisar as características da Instituição, colhendo informações de 
pessoas e em documentos, para avaliar, estabelecer ou alterar prá-
ticas administrativas;

•	 Analisar o funcionamento das diversas rotinas, observando o de-
senvolvimento e efetuando estudos e ponderações a respeito, para 
propor medidas de simplificação e melhoria dos trabalhos;

•	 Planejar, organizar, dirigir, controlar, avaliar e participar de equipes 
de projetos,  ações e demais trabalhos voltadas as atividades da 
sua unidade de lotação, contribuindo para maximizar os resultados 
positivos do setor;

Área de Material e Patrimônio
•	 Propor políticas, estratégias e base teórica para elaboração de nor-

mas e instruções referentes à Administração de Material e Patrimô-
nio, a fim de assegurar a eficiência do serviço;

•	 Organizar e controlar as atividades do órgão de Material e Patri-
mônio, orientando os trabalhos específicos e supervisionando o 
desempenho do pessoal, para assegurar o desenvolvimento normal 
do trabalho, dentro dos padrões exigidos e d as normas legais vi-
gentes;

•	 Supervisionar serviços de aquisição de bens móveis e imóveis e 
materiais em geral;

•	 Supervisionar e acompanhar o trabalho de recebimento, distribui-
ção, movimentação e alienação de bens patrimoniais, coordenan-
do o tombamento e registro de bens permanentes, a fim de manter 
atualizado o cadastro de patrimônio;

Área Financeira e Orçamentária
•	 Participar da elaboração do orçamento anual e plurianual, com base 

no  planejamento das ações a serem desenvolvidas observando as 
exigências legais e administrativas;

•	 Promover e coordenar estudos referentes aos sistemas financeiro 
e orçamentário, formulando estratégias de ação adequadas a cada 
sistema;

•	 Analisar as ações planejadas pela Instituição, procurando compati-
bilizar a execução das metas programadas com as disponibilidades 
financeiras e orçamentárias;

•	 Identificar a situação financeira da Instituição, analisando os recur-
sos orçamentários e outros fatores pertinentes, para decidir sobre a 
s políticas d e ação, normas e medidas a serem adotadas;

•	 Colaborar no planejamento dos serviços relacionados à previsão 
orçamentária, receita e despesa, baseando-se na situação financeira 
da Instituição e nos objetivos visados, para definir prioridades, ro-
tinas e sistemas relacionados a esses serviços;

•	 Avaliar os programas d a área financeira e orçamentária, compa-
rando resultados, para propor medidas para correção de distorções;

Área de Organização e Métodos
•	 Estudar, analisar e mapear os processos da Assembleia Legislativa 

propondo métodos, rotinas de simplificação, melhorias e racio-
nalização dos serviços, utilizando organogramas, fluxogramas e 
metodologias de gestão de processos com uso da notação BPMN 
(Business Process Model and Notation) e de outros recursos, para 
operacionalizar e agilizar referidos serviços;

•	 Elaborar planos, programas e projetos, propondo políticas, es-
tratégias e base teórica para a definição da legislação referente à 
organização, sistemas e métodos, racionalização e simplificação 
do trabalho, estudo de viabilidade, implantação e avaliação de 
sistemas administrativos;

•	 Acompanhar o desenvolvimento da Estrutura Administrativa da 
Instituição, verificando o funcionamento de suas unidades segun-
do o regimento e regulamentos vigentes;

•	 Definir técnicas de organização, de modo a possibilitar um esforço 
permanente de aumento de produtividade;

•	 Estabelecer padrões de desempenho para o cumprimento de pra-
zos e qualidade dos trabalhos desenvolvidos;

•	 Desenvolver estudos relacionados à criação, desdobramento, 
fusão e extinção de unidades administrativas, visando à melhoria 
dos serviços e a racionalização das atividades, para facilitar o 
processo administrativo;

•	 Orientar os resultados da implantação de novos métodos, apontan-
do vantagens e desvantagens constatadas, para propor as modifi-
cações para a correção de desvios;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Administração.
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática e de modelagem de processos com o 
uso da notação BPMN
- Ser aprovado em Concurso Público

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de Ní-

vel Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Administrador de Recursos Humanos
Área Administração
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar assessoramento à administração da Assembleia Legislativa, 
nas áreas do conhecimento de administração em Recursos Humanos 
na elaboração de pareceres, projetos, planos e procedimentos relati-
vos às atividades de suporte operacional dos trabalhos da Casa.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Supervisionar e controlar as atividades de Recursos Hu-

manos, avaliando planos, programas e normas, propondo 
estratégias e base teórica, para definição de legislação refe-
rente à administração de recursos humanos;

•	 Coordenar e supervisionar as atividades relacionadas a 
recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento e 
demais aspectos da Administração de Recursos Humanos, 
formulando novas técnicas e instruções, compilando dados 
e definindo a metodologia a ser aplicada em cada caso;

•	 Participar da elaboração de estudos e pesquisas sobre pro-
gramas de treinamento e desenvolvimento e demais aspec-
tos da Administração de Recursos Humanos, levantando as 
necessidades da Instituição, para propor a adoção das pro-
vidências necessárias;

•	 Planejar e administrar programas de treinamento de recur-
sos humanos, coordenando a realização de cursos, seminá-
rios, simpósios e outros métodos de treinamento;

•	 Coordenar os trabalhos de levantamento de cargos e salá-
rios da Instituição, comparando dados e avaliando resulta-
dos, para propor a elaboração ou atualização de plano de 
carreiras, cargos e salários;

•	 Elaborar plano de carreiras, cargos e salários, propondo po-
líticas e diretrizes referentes à avaliação de desempenho dos 
servidores da Instituição;

•	 Supervisionar as atividades de pessoal relativas à formação 
profissional, regulamentos, normas de segurança, higiene e 
bem estar, definindo prioridade, sistemas e rotinas referen-
tes a essas atividades;

•	 Avaliar resultados de programas na área de recursos huma-
nos, identificando os desvios registrados, para estabelecer 
ou propor as correções necessárias;

•	 Estudar e propor diretrizes para registros e controle de lota-
ção, desenvolvimento, métodos e técnicas de criação, alte-
ração, fusão e supressão de cargos e funções;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Administração ou 
Gestão de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público
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DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Contador
Área Ciências Contábeis
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar assessoramento à administração da Assembleia Legislativa, 
na área do conhecimento de Ciências Contábeis na elaboração de pa-
receres, projetos, planos e procedimentos relativos às atividades de 
suporte operacional dos trabalhos da Casa.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Planejar o sistema de registros e operações, atendendo às neces-

sidades administrativas e as exigências legais para possibilitar o 
controle contábil e orçamentário;

•	 Supervisionar os trabalhos de compatibilização de documentos, 
analisando-as e orientando seu processamento para assegurar a 
observância do Plano de Contas adotado;

•	 Inspecionar regularmente a escrituração dos livros contábeis, ve-
rificando se os registros efetuados correspondem aos documentos 
que lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e 
administrativas;

•	 Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de 
contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e elimi-
nando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações 
contábeis;

•	 Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, exa-
minando sua natureza para apropriar custos de bens e serviços;

•	 Supervisionar os cálculos da avaliação do ativo e de depreciação 
de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações ou parti-
cipar desses trabalhos, adotando os índices apontados em cada 
caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais 
pertinentes;

•	 Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de 
contas, aplicando as normas contábeis para apresentar resultados 
parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira 
da Instituição;

•	 Preparar declaração do Imposto de Renda da Instituição, segundo 
a legislação que rege a matéria para apurar o valor do tributo 
devido;

•	 Elaborar relatório sobre a situação patrimonial, econômica e fi-
nanceira deste Poder, apresentando dados estatísticos e pareceres 
técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao re-
latório da Diretoria;

•	 Assessorar a direção da Instituição em problemas financeiros, 
contábeis, administrativos e orçamentários, dando pareceres téc-
nicos, a fim de contribuir para a correta elaboração da política e 
instrumentos de ação;

•	 Examinar livros contábeis, verificando os termos de abertura e 
encerramento, número e data do registro, escrituração, lançamen-
to em geral e documentos referentes à receita e à despesa;

•	 Verificar os registros de classificação de materiais adquiridos, 
orientando quanto aos procedimentos para baixa e alienação de 
bens;

•	 Examinar a documentação referente à execução do orçamento, 
verificando a contabilidade dos documentos de comprovação de 
despesas e se os gastos com investimentos ou custeio se compor-
tam dentro dos níveis autorizados pela autoridade competente;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessá-
rias, para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os aos ór-
gãos para os quais se destinam, para assegurar o bom andamento 
dos serviços;

•	 Executar outras tarefas correlatas;

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Ciências Contábeis
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Economista
Área Economia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar assessoramento à administração da Assembleia Legislativa, 
na área do conhecimento de economia na elaboração de pareceres, 
projetos, planos e procedimentos relativos às atividades de suporte 
operacional dos trabalhos da Casa.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Pesquisar, analisar e interpretar dados econômicos e esta-

tísticos, procurando uma representação do comportamento 
dos fenômenos econômicos da realidade;

•	 Planejar e elaborar os programas financeiros e orçamentá-
rios, calculando e especificando receitas e custos durante 
o período considerado, para permitir o desenvolvimento 
equilibrado da Instituição na área financeira;

•	 Providenciar o levantamento de dados e informações indis-
pensáveis às justificativas econômicas de novos projetos ou 
a modificação dos existentes;

•	 Elaborar estudos de viabilidade para projetos econômicos 
ou administrativos; de interesse da Assembleia Legislativa;

•	 Elaborar projetos de financiamentos para captação de recur-
sos, acompanhando suas negociações;

•	 Elaborar estudos destinados ao planejamento global, regio-
nal e setorial de atividades a serem desempenhadas pelo 
sistema econômico;

•	 Participar dos trabalhos de planejamento do programa – or-
çamento anual;

•	 Analisar dados coletados relativos à política econômica 
financeira, orçamentária, comercial, cambial, de crédito e 
outras, para formular estratégias de ação adequadas a cada 
caso;

•	 Realizar estudos e análises financeiras a respeito de inves-
timentos de capital, rentabilidade e projetos, instalações e 
obtenção de recursos financeiros necessários à consecução 
dos projetos;

•	 Analisar os dados econômicos e estatísticos coletados por 
diversas fontes e diferentes níveis, interpretando seu sig-
nificado e os fenômenos retratados, para decidir sobre sua 
utilização na solução de problemas ou políticas a serem 
adotadas;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições ne-
cessárias, para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os 
aos órgãos para os quais se destinam, para assegurar o bom 
andamento dos serviços;

•	 Executar outras tarefas correlatas.
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REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Economia;
Outros: - Registro Profissional;
- Conhecimento em Informática;
- Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Analista de Sistemas
Área Informática
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar, analisar, implementar e acompanhar projetos de sistemas de 
processamento de dados e treinamento de informações, adaptando-os 
à realidade da Instituição, bem como solucionar problemas técnicos 
da área, para assegurar a exatidão e rapidez dos diversos tratamentos 
de informações.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Planejar, com todos os órgãos envolvidos, os recursos para 

desenvolvimento, implantação, operação e modificação de 
sistemas;

•	 Definir e/ou participar na elaboração de planos e projetos 
com vistas à implantação de sistemas de informação com-
putadorizados;

•	 Definir etapas de sistemas e programas, preparar diagramas 
dos sistemas, descrever suas operações e lógica dos pro-
gramas;

•	 Orientar, controlar e executar atividades referentes à análise 
de projetos de sistemas;

•	 Conceber, projetar, testar e implementar sistemas eletrôni-
cos;

•	 Elaborar, orientar e participar de programas de treinamento 
na área;

•	 Fazer estudos sobre a viabilidade e o custo da utilização de 
sistemas de processamento de dados, levantando os recur-
sos disponíveis e necessários para submetê-los a decisão;

•	 Apoiar e orientar os usuários na utilização de sistemas de 
informática.

•	 Dimensionar e especificar hardware/equipamentos (CPU, 
monitor, periféricos, etc.), visando aquisição ou locação;

•	 Dimensionar e especificar software/programas, visando 
aquisição ou locação;

•	 Elaborar projeto básico ou similar, com o propósito de sub-
sidiar e orientar processos licitatórios à sua área de atuação;

•	 Operar sistemas informatizados corporativos, editores de 
textos, de slides, de apresentações e planilhas e outros espe-
cíficos de sua área de atuação, bem como efetuar consultas 
em redes, (web, intranet e Internet);

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições ne-
cessárias, para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os 
aos órgãos para os quais se destinam, para assegurar o bom 
andamento dos serviços;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Ciência da Computa-
ção ou Análise de Sistemas ou Tecnologia da Informação.
Outros: - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Programador de Sistemas
Área Ciência da Computação
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando re-
quisitos e funcionalidades do sistema, especificando sua arquitetura, 
escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando progra-
mas, codificando aplicativos. Administrar ambientes informatizados, 
prestar suporte técnico ao cliente e ministrar treinamento, elaborar 
documentação técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos, ofe-
recer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias 
em informática.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Desenvolver sistemas informatizados em linguagens de pro-

gramação como Java, Web em Java, Servlets, JSP, Ajax, Fra-
meworks JSF 2.0, Hibernate 3.5 ou equivalentes, dimensio-
nando requisitos e funcionalidades, fazendo levantamento de 
dados, prevendo taxa de crescimento, definindo alternativas 
físicas de implantação e especificando a arquitetura do sistema;

•	 Escolher ferramentas de desenvolvimento, modelando dados, 
especificando programas, codificando aplicativos, montando 
protótipo do sistema, testando sistema, definindo e aprovando 
infraestrutura de hardware, software, rede e implantando sis-
temas;

•	 Administrar ambiente informatizado, monitorando performan-
ce do sistema, administrando recursos de rede, banco de dados 
e ambiente operacional, executando procedimentos para me-
lhoria de performance do sistema e identificando falhas;

•	 Corrigir falhas no sistema, controlando acesso aos dados e re-
cursos, administrando perfil de acesso às informações e reali-
zando auditoria do sistema;

•	 Prestar suporte técnico ao cliente, orientando áreas de apoio, 
consultando documentação técnica e fontes alternativas de in-
formações, simulando problema em ambiente controlado, acio-
nando suporte de terceiros, instalando e configurando software 
e hardware;

•	 Treinar servidores, consultando referências bibliográficas, pre-
parando conteúdo programático, preparando material didático, 
preparando instrumentos para avaliação de treinamento, deter-
minando os pré-requisitos do treinando, determinando recursos 
audiovisuais, hardware e software, configurando e validando 
ambiente de treinamento e ministrando treinamento;

•	 Elaborar documentação para ambiente informatizado, descre-
vendo processos, desenhando diagrama de fluxos de informa-
ções, elaborando dicionário de dados, manuais do sistema, re-
latórios técnicos e emitindo pareceres técnicos;

•	 Inventariar software e hardware, documentando estrutura da 
rede, níveis de serviços, capacidade, performance e soluções 
disponíveis, elaborando propostas técnicas, estudos de viabili-
dade técnica e econômica, e especificação técnica;

•	 Estabelecer padrões para ambiente informatizado, estabelecen-
do padrão de hardware e software, criando normas de seguran-
ça, definindo requisitos técnicos para contratação de produtos 
e serviços, instituindo padrão de interface com usuário, divul-
gando utilização de novos padrões, definindo metodologias a 
serem adotadas e especificando procedimentos para recupera-
ção de ambiente operacional;

•	 Coordenar projetos em ambiente informatizado, preparando 
cronograma de atividades e financeiro, administrando recursos 
internos e externos, acompanhando execução do projeto, reali-
zando revisões técnicas;

•	 Oferecer soluções para ambientes informatizados, propondo 
mudanças de processos e funções, prestando consultoria téc-
nica, identificando necessidade das Unidades Administrativas, 
demonstrando alternativas de solução, divulgando solução, 
propondo adoção de novos métodos e técnicas;

•	 Pesquisar tecnologias em informática, padrões, técnicas e fer-
ramentas disponíveis no mercado;

•	 Executar outras atribuições correlatas ao cargo, de igual nível 
de complexidade e responsabilidade.
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REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Ciência da Computa-
ção ou Análise de Sistemas ou Tecnologia da Informação.
Outros: - Conhecimento específico em rede e linguagens de progra-
mação;
             - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Biblioteconomista
Área Biblioteconomia e Arquivo
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar, organizar e executar trabalhos técnicos relativos às atividades biblio-
teconômicas e serviços ou centros de documentação e informação constituídos 
de acervos arquivísticos e mistos, desenvolvendo sistemas de catalogação, 
classificação, referência, indexação de documentos, entre outras, com vistas a 
armazenar, atualizar e recuperar informações do acervo documental e biblio-
gráfico da Assembleia Legislativa.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Planejar e organizar a aquisição do material bibliográfico, cro-

nográfico e audiovisual, consultando catálogos de editores, bi-
bliografias e leitores, efetuando a compra, permuta e doação de 
documentos, para atualizar o acervo bibliográfico da Assembleia 
Legislativa;

•	 Executar atividades de seleção, registro, catalogação, classificação, 
indexação, obedecendo normas técnicas de biblioteconomia, a fim 
de armazenar e recuperar informações necessárias aos usuários que 
consultem a biblioteca;

•	 Elaborar manuais, catálogos, fichas, índices e outros instrumentos 
de divulgação do acervo documental e bibliográfico da Assembleia 
Legislativa;

•	 Manter registro da movimentação dos livros, periódicos e publi-
cações, para assegurar a conservação do acervo bibliográfico da 
Assembleia Legislativa;

•	 Orientar o usuário, fornecendo indicações bibliográficas, para au-
xiliá-lo na realização de pesquisas e consultas, mantendo controle 
sobre os empréstimos, devoluções, reservas e outras solicitações 
de documentos;

•	 Organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas padroni-
zadas ou processo mecanizado, para possibilitar o armazenamento, 
busca e recuperação da informação;

•	 Organizar o serviço de intercâmbio e permutas com outras biblio-
tecas, para tornar possível a troca de informações e ampliação do 
acervo bibliográfico da Assembleia Legislativa;

•	 Manter o acervo em condições ideais de fornecimento das infor-
mações solicitadas;

•	 Promover a divulgação de material bibliográfico, tecnográfico, 
audiovisual e atividades da biblioteca, serviços e centros de docu-
mentação interna e externa, através dos veículos de comunicação;

•	 Organizar serviços de reprografia para duplicação e reprodução de 
documentos, através da informatização;

•	 Garantir a conservação do material bibliográfico e bens patrimo-
niais sob sua responsabilidade;

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os aos órgãos 
para os quais se destinam, para assegurar o bom andamento dos 
serviços;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessárias, 
para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

Escolaridade: Formação de Nível Superior em Biblioteconomia.
Outros: - Conhecimentos em informática;
             - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Advogado
Área Advocacia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Coordenar, supervisionar e executar atividades de natureza jurídica, 
envolvendo emissão de pareceres, estudo de processos, elaboração 
de contratos, convênios, ajustes, anteprojetos de leis, decretos e regu-
lamentos; orientar e patrocinar causas na justiça e prestar assessora-
mento jurídico a este Poder.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Prestar assistência às autoridades deste Poder, na solução de ques-

tões jurídicas e no preparo e redação de despachos e atos diversos, 
para assegurar fundamentos jurídicos às decisões superiores;

•	 Examinar e informar processos, emitindo pareceres sobre direitos, 
vantagens, deveres, obrigações dos servidores, para submetê-los à 
apreciação da autoridade competente;

•	 Redigir convênios, contratos, ajustes, termos de responsabilida-
de e outros documentos do interesse da Instituição, baseando-se 
nos elementos apresentados pela parte interessada, obedecendo a 
legislação vigente, para garantir o fiel cumprimento das cláusulas 
pactuadas;

•	 Defender direitos ou interesses em processos judiciais, encami-
nhando soluções sempre que um problema seja apresentado, obje-
tivando assegurar a perfeita aplicação da legislação;

•	 Assessorar juridicamente este Poder, orientando sobre os procedi-
mentos que deverão ser adotados para a solução dos problemas de 
natureza jurídica;

•	 Examinar, analisar e interpretar leis, decretos, jurisprudências, nor-
mas legais e outros, estudando sua aplicação para atender os casos 
de interesse da Casa;

•	 Acompanhar os processos dentro ou fora desta Casa, requerendo 
seu andamento através de petições, objetivando uma tramitação 
mais rápida para a solução dos problemas;

•	 Participar da comissão de sindicância e de inquérito administrativo, 
observando requisitos legais e colaborando com a autoridade com-
petente, visando à elucidação dos atos e fatos que derem origem 
às mesmas;

•	 Coletar informações, ouvindo testemunhas e outras pessoas envol-
vidas nos processos de sindicância e de inquérito administrativo 
e tomando medidas para obter elementos necessários à defesa da 
Assembleia Legislativa e/ou pessoas;

•	 Redigir ou elaborar documentos, minutas e informações de na-
tureza jurídica, aplicando a legislação, a forma e a terminologia 
adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los na defesa dos 
interesses deste Poder;

•	 Elaborar projetos de leis, decretos, regulamentos e regimentos, 
apresentando e fundamentando as razões e justificativas dos mes-
mos, para complementar ou preencher necessidades de diplomas 
legais;

•	 Atender e orientar assegurados, quando atuante em instituição pre-
videnciária, instruindo-os nas postulações administrativas e jurí-
dicas e em relação aos seus direitos e obrigações, junto à mesma 
instituição, para assegurar-lhes, quando for o caso, decisões favo-
ráveis;

•	 Patrocinar qualquer causa na justiça, tanto dos segurados como dos 
seus dependentes, participando de audiências nas varas cível e fa-
miliar, a fim de defender seus interesses;

•	 Organizar compilações de leis, decretos, jurisprudências firmadas 
do interesse da Casa;

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os aos órgãos 
para os quais se destinam, para assegurar o bom andamento dos 
serviços;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessárias, 
para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Executar outras tarefas correlatas;
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REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Direito.
Outros: - Conhecimentos em informática;
             - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Assistente Social
Área Serviço Social
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Prestar serviços de âmbito social a servidores da Instituição no am-
biente de trabalho ou fora dele, identificando e analisando problemas 
e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem, aplicando méto-
dos e processos básicos do Serviço Social, para prevenir ou eliminar 
desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou 
reintegração dessas pessoas à sociedade.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Planejar e operacionalizar planos, programas e projetos na área do 

Serviço Social, realizando ações adequadas e solução dos proble-
mas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação;

•	 Estudar situações socioeconômicas e de ajustamento dos servido-
res, visando à realização profissional e social do indivíduo, através 
da solução de problemas;

•	 Atender individualmente o servidor com problema psicossocial;
•	 Realizar visitas hospitalares e domiciliares a servidores, quando 

necessárias;
•	 Prestar assistência aos familiares dos servidores que vierem a fa-

lecer, bem como ao servidor aposentado, quando do falecimento 
de familiares;

•	 Coordenar, controlar, administrar e avaliar programa nas áreas de 
Serviço Social de Caso e de Grupo;

•	 Participar do desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e in-
terpretar, junto ao médico, a situação social de um doente e de sua 
família;

•	 Elaborar, executar e avaliar pesquisas no âmbito do Serviço Social, 
visando ao conhecimento, à   análise dos problemas e da realidade 
social, ao encaminhamento de ações relacionadas a questões que 
emergem na prática do Serviço Social e que se articulem com os 
interesses, da Instituição;

•	 Realizar, coordenar e assessorar reuniões com servidores no senti-
do de prestar orientação social no atendimento às aspirações pes-
soais;

•	 Emitir pareceres como subsídio para instrução de processos judi-
ciais, penais, administrativos e sociais;

•	 Assessorar as diversas áreas em assuntos de sua competência;
•	 Elaborar pesquisas com a finalidade de viabilizar estudos de pro-

jetos sociais;
•	 Viabilizar programas sociais previstos pelo Governo em seu pro-

cesso de concessão, visando aplicá-lo em benefício dos servidores;
•	 Realizar ações que visem à promoção, inclusão social do servidor 

e familiar dependente;
•	 Realizar estudos sobre práticas de serviço social, sugerindo novas 

técnicas ou aperfeiçoamentos já existentes;
•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os aos órgãos 

para os quais se destinam, para assegurar o bom andamento dos 
serviços;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessárias, 
para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Serviço Social.

Outros: - Conhecimentos em informática;

             - Registro Profissional;

             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Dentista
Área Odontologia
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, 
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar 
a saúde bucal em geral.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Realizar exame bucal, verificando toda a cavidade oral, a 

fim de diagnosticar e determinar tratamento adequado;
•	 Efetuar restaurações, extrações, limpeza profilática dos 

dentes e gengivas, aplicação de flúor, pulpectomia, endo-
dontia, periodontia;

•	 Atender pacientes de urgência odontológica, prescrevendo 
e administrando medicamentos, de acordo com as necessi-
dades e tipo de problema detectado;

•	 Realizar pequenas cirurgias de lesões benignas, remoção de 
focos, extração de dentes inclusos, semi-inclusos, suturas e 
hemostasias;

•	 Substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando 
incrustações ou coroas protéticas, para completar ou subs-
tituir o dente;

•	 Tratar afecções da boca, usando procedimentos clínicos, 
cirúrgicos ou protéticos, para promover a conservação dos 
dentes e gengivas;

•	 Produzir e analisar radiografias dentárias;
•	 Participar de equipes multiprofissionais, orientando e trei-

nando pessoal auxiliar, desenvolvendo programas de saúde, 
visando contribuir para a melhoria da saúde do paciente;

•	 Relacionar, para fins de pedidos, ao setor competente, o ma-
terial odontológico e outros produtos utilizados no serviço;

•	 Participar de reuniões com profissionais da área, analisando 
e avaliando problemas surgidos no serviço, procurando os 
meios adequados para solucioná-los;

•	 Participar de atividades de capacitação e treinamento de 
pessoal de nível elementar, médio e superior, na área de sua 
atuação;

•	 Planejar, elaborar e implantar projetos de saúde bucal, 
acompanhando sua execução;

•	 Encaminhar para serviços especializados quando o serviço 
em questão não conseguir solucionar os casos;

•	 Ter conhecimento de primeiros socorros em complicações 
dentro do consultório dentário;

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os 
aos órgãos para os quais se destinam, para assegurar o bom 
andamento dos serviços;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições ne-
cessárias, para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Executar outras tarefas correlatas.
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REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Odontologia.
Outros: - Conhecimentos em informática;
             - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Enfermeiro
Área Enfermagem
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, 
participar da elaboração, análise e avaliação dos programas e proje-
tos de saúde; desenvolver atividades de recursos humanos e educação 
em saúde, segundo diretrizes que norteiam a política institucional de 
saúde; fazer prescrição e executar plano de assistência e cuidados de 
enfermagem; colaborar na investigação epidemiológica e sanitária.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Planejar, implantar, coordenar, dirigir e avaliar ações que 

desenvolvam atividades de enfermagem;
•	 Realizar consulta e prescrição de enfermagem nos níveis 

de assistência e de complexidade técnica e de competência 
do enfermeiro;

•	 Prestar assessoria, consultoria, auditoria e emitir parecer 
sobre assuntos, temas e/ou documentos técnicos e científi-
cos de enfermagem;

•	 Fazer registro e anotações de enfermagem, em prontuá-
rios e fichas em geral, para controle da evolução do caso 
e possibilitar o acompanhamento de medidas terapêuticas 
aplicadas;

•	 Fazer atendimento de enfermagem clínica quando for ne-
cessário, nos casos de urgência e emergência;

•	 Acompanhar servidores/pacientes, quando necessário, em 
caso de patologias que requeiram atenção específica;

•	 Fazer reciclagem permanente com os auxiliares de enfer-
magem e afins;

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os 
aos órgãos para os quais se destinam, para assegurar o bom 
andamento dos serviços;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições ne-
cessárias, para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Enfermagem.
Outros: - Conhecimentos em informática;
             - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior

Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Engenheiro Civil
Área Engenharia Civil
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar, elaborar, coordenar, fiscalizar, dirigir, executar projetos de 
engenharia civil, preparando planos, métodos de trabalho e demais 
dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manuten-
ção e reparo de obras e assegurar os padrões técnicos exigidos.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Analisar a s características da Instituição, seu desenvolvimento 

e relações com o meio ambiente, os recursos disponíveis, as 
rotinas de trabalho, a fim de avaliar, estabelecer ou alterar prá-
ticas de engenharia;

•	 Preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, 
cronograma e outros subsídios que se fizerem necessários, para 
possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das 
obras;

•	 Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para 
a obra, estudando o projeto e examinando as características do 
terreno disponível para determinar o local mais apropriado para 
a construção;

•	 Avaliar situações de risco envolvendo inundações, desmorona-
mentos, deslizamentos e edificações;

•	 Consultar outros especialistas, como engenheiros mecânicos, 
eletricistas e químicos, arquitetos de edifícios e arquitetos pai-
sagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser de-
senvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas 
relacionadas à obra a ser executada;

•	 Dirigir e acompanhar a execução de obras;
•	 Operar sistemas informatizados corporativos, editores de tex-

tos, de slides, de apresentações e planilhas e outros específicos 
do seu ramo de atuação, bem como efetuar consultas em redes 
(web, intranet e internet)

•	 Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos re-
lacionados à engenharia;

•	 Instruir processos relativos à sua área, encaminhando-os aos 
órgãos para os quais se destinam, para assegurar o bom anda-
mento dos serviços;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessá-
rias, para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Elaborar todo o planejamento da construção definindo mate-
riais, mão de obra, custos, orçamento, cronograma de execução 
e outros elementos;

•	 Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômica;
•	 Executar, acompanhar e coordenar tarefas previstas no plano de 

manutenção anual da ALEMA relativas à sua área de atuação.
•	 Planejar e executar aquisições de obras e serviços de engenha-

ria fazendo estudos técnicos, projetos, orçamentos, especifica-
ções técnicas, termos de referência, projetos básicos, prestando 
auxílio em processos licitatórios, realizando fiscalizações e ga-
rantindo a adequada realização dessas tarefas.

•	 Realizar fiscalização e acompanhamento de contratos contí-
nuos de manutenção relacionados a sua área de atuação.

•	 Operar sistemas informatizados com Modelagem da Informa-
ção da Construção (Building Information Modeling – BIM) ou 
tecnologias e processos integrados similares ou mais avança-
dos que venham a substitui-la, quando for o caso;

•	 Executar outras tarefas correlatas e prestar consultorias dentro 
de sua área de atuação.

•	 Executar outras tarefas correlatas e prestar consultorias dentro 
de sua área de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Engenharia Civil.
Outros: 
- Conhecimentos em informática, em sistemas informatizados com 
Modelagem da Informação da Construção (Building Information 
Modeling – BIM) ou tecnologias e processos integrados similares;
- Registro Profissional;
- Ser aprovado em Concurso Público.
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DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Engenheiro de Segurança do Trabalho
Área Segurança do Trabalho
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços ao identificar, deter-
minar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. 
Desenvolver, testar e supervisionar sistemas, processos e métodos, gerenciando ativida-
des de segurança do trabalho e do meio ambiente, planejando empreendimentos e coor-
denando equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Emitir e divulgar documentos 
técnicos como relatórios, mapas de risco e contratos.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para programas de segurança 

do trabalho, desenvolvendo estudos e estabelecendo métodos e técnicas, para 
prevenir acidentes de trabalhos e doenças profissionais;

•	 Acompanhar e fiscalizar a execução de obras civis contratadas pelo Poder Le-
gislativo;

•	 Avaliar e emitir parecer sobre a situação das edificações, das reformas dos pré-
dios próprios e locados e dos ambientes de trabalho no âmbito da Instituição;

•	 Controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços e ao 
identificá-las, determinar e analisar suas causas, estabelecendo plano de ações 
preventivas e corretivas;

•	 Desenvolver, testar e supervisionar sistemas, processos e métodos de trabalho;
•	 Acompanhar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente;
•	 Planejar empreendimentos e atividades diversas e coordenar equipes, treina-

mentos e atividades de trabalho;
•	 Emitir laudos na condição de técnico e divulgar documentos técnicos como 

relatórios, mapas de risco e contratos;
•	 Avaliar laudos técnicos e emitir pareceres e relatórios de atividades;
•	 Auxiliar na elaboração de projetos e convênios;
•	 Participar de reuniões, fóruns, grupos de trabalho, comissões, para as quais 

for designado;
•	 Desenvolver e aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança ao am-

biente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equi-
pamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do 
trabalhador;

•	 Proceder a orientação técnica quanto ao cumprimento do disposto nas Normas 
Regulamentadoras – NRs - e Códigos Sanitários aplicáveis às atividades fun-
cionais executadas na Assembleia Legislativa, no que diz respeito à segurança 
e saúde do trabalho;

•	 Elaborar e propor as medidas necessárias visando a implementação do Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais;

•	 Assessorar a Instituição em assuntos relativos à segurança e higiene do tra-
balho, examinando locais e condições de trabalho, instalações em geral e 
material, métodos e processos adotados pelo trabalhador, para determinar as 
necessidades no campo da prevenção de acidentes;

•	 Inspecionar as unidades da Assembleia Legislativa verificando se existem ris-
cos de incêndios, desmoronamentos ou outros perigos, para fornecer indica-
ções quanto às precauções a serem tomadas;

•	 Promover a aplicação de dispositivos especiais de segurança, como óculos de 
proteção, cintos de segurança, vestuário especial, máscara e outros, determi-
nando aspectos técnicos funcionais e demais características, para prevenir ou 
diminuir a possibilidade de acidentes;

•	 Adaptar os recursos técnicos e humanos, estudando a adequação da máqui-
na ao homem e do homem à máquina, para proporcionar maior segurança ao 
trabalhador;

•	 Executar campanhas educativas sobre prevenção de acidentes, organizando 
palestras e divulgações nos meios de comunicação internos e externos, distri-
buindo publicações e outro material informativo, para conscientizar os traba-
lhadores e o público, em geral;

•	 Estudar as ocupações encontradas nas Unidades Administrativas da Assem-
bleia, analisando suas características, para avaliar a insalubridade ou periculo-
sidade de tarefas ou operações ligadas à execução do trabalho;

•	 Realizar estudos sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais, consul-
tando técnicos de diversos campos, bibliografia especializada, visitando outras 
instituições, para determinar as causas desses acidentes e elaborar recomenda-
ções de segurança;

•	 Elaborar estudo de viabilidade técnico-econômica;
•	 Executar, acompanhar e coordenar tarefas previstas no plano de manutenção 

anual da ALEMA relativas à sua área de atuação;
•	 Planejar e executar aquisições de obras e serviços de engenharia fazendo es-

tudos técnicos, projetos, orçamentos, especificações técnicas, termos de refe-
rência, projetos básicos, prestando auxílio em processos licitatórios, realizando 
fiscalizações e garantindo a adequada realização dessas tarefas, relacionados a 
sua área de atuação;

•	 Realizar fiscalização e acompanhamento de contratos contínuos de manuten-
ção relacionados a sua área de atuação;

•	 Operar sistemas informatizados corporativos, editores de textos, de slides, de 
apresentações e planilhas e outros específicos do seu ramo de atuação, bem 
como efetuar consultas em redes (web, intranet e internet)

•	 Operar sistemas informatizados com Modelagem da Informação da Construção 
(Building Information Modeling – BIM) ou tecnologias e processos integrados 
similares ou mais avançados que venham a substitui-la, quando for o caso;

•	 Prestar consultoria e assessoria técnica à direção do Poder Legislativo em todos 
os assuntos relacionados com a área;

•	 Executar outras atividades de sua competência que lhe forem atribuídas ou 
determinadas pelo seu superior;

•	 Executar outras tarefas correlatas e prestar consultorias dentro de sua área de 
atuação.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Engenharia, Arquite-
tura ou Tecnólogo em Segurança do Trabalho
Outros: - Habilitação em segurança do trabalho com registro no órgão 
competente;
             - Conhecimentos em informática;
             - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Revisor
Área Revisão
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Executar revisão linguística dos textos destinados à circulação exter-
na e interna, adequando-se aos padrões gramaticais e semânticos de 
textos gerados pela Instituição e preparando-os para divulgação.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Assegurar correção, clareza, concisão e harmonia dos tex-

tos;
•	 Analisar as informações contidas nos textos, com vistas a 

detectar possíveis lapsos do autor;
•	 Ler as provas impressas confrontando-as com os respecti-

vos originais;
•	 Corrigir os textos assinalando os erros ou falhas existentes;
•	 Revisar textos compilados pelos Taquígrafos referentes a 

pronunciamentos em sessões plenárias, audiências públicas 
e Comissões Parlamentares;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Letras ou Comuni-
cação Social.
Outros: - Conhecimentos em informática;
             - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Técnico em Comunicação Social
Área Comunicação Social
Nível 1 a 4
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar, coordenar e acompanhar a política de comunicação da As-
sembleia Legislativa de acordo com as diretrizes estabelecidas, vi-
sando um relacionamento mais efetivo com a comunidade.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Planejar e coordenar a política de divulgação e promoção 

institucional da Assembleia Legislativa, redigindo, inter-
pretando e organizando os programas de divulgação para 
transmissão pelos veículos de comunicação disponíveis;

•	 Representar a Assembleia Legislativa em eventos, quando 
autorizado;

•	 Contatar com órgãos da imprensa, para divulgação de maté-
rias, diretrizes e planos da Assembleia Legislativa;

•	 Selecionar, elaborar, revisar e distribuir boletins, jornais e 
outros meios de divulgação interna, assinalando os aspectos 
de relevância para veiculação de informações de interesses 
dos servidores da Assembleia Legislativa;

•	 Manter a Mesa Diretora, Diretorias e demais unidades em 
nível equivalente informadas sobre assuntos de interesse 
geral, analisando e avaliando, criteriosamente, o noticiário 
envolvendo a Casa, e tendências e motivações da opinião 
pública;

•	 Selecionar os assuntos, colecionar e promover sua organi-
zação e arquivamento em fichários ou arquivos próprios;

•	 Selecionar, revisar, preparar e distribuir matérias atentando 
para a qualidade das mesmas, para publicação pelos órgãos 
de imprensa, acompanhando a sua divulgação;

•	 Realizar entrevistas sobre trabalhos desenvolvidos nos di-
versos níveis e setores da Assembleia Legislativa, regis-
trando as declarações dos entrevistados, para divulgação de 
informações de interesse geral;

•	 Executar atividades especializadas de redação, revisão, co-
leta, edição, acompanhamento e preparo de informações 
para a divulgação oficial falada, escrita, televisionada ou 
digital;

•	  Atendimento à imprensa e divulgação de informações es-
tratégicas para formadores de opinião;

•	  Orientação às equipes de comunicação para divulgação de 
informações sobre programas e ações da Assembleia Legis-
lativa do Maranhão;

•	  Gestão da informação, organização de bancos de dados, 
arquivos e de materiais didáticos e audiovisuais;

•	  Formulação, análise, planejamento estratégico, acompa-
nhamento, gestão, monitoramento e avaliação da imple-
mentação de ações de comunicação;

•	 Criação de conteúdo para campanhas, posts e ações da 
Casa, incluindo textos, fotos e vídeos mobile para as redes 
sociais;

•	 Cobertura, através de dispositivos mobile, de sessões, even-
tos e demais ações referentes a trabalhos da Assembleia Le-
gislativa, sejam elas dentro ou fora da sede;

•	  Desenvolvimento de roteiros para vídeos no ambiente di-
gital;

•	  Acompanhamento e direcionamento de edição de vídeos 
para as plataformas digitais do parlamento. Gestão de aten-
dimento e respostas no ambiente digital;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Comunicação Social, 

com habilitação em Jornalismo             ou Rádio e TV.
Outros: - Conhecimentos em informática;
             - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Analista de Suporte de Rede
Área Tecnologia da Informação
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Mantem em funcionamento a infraestrutura de rede de dados da As-
sembleia Legislativa, implementando ações para garantir a segurança, 
avaliando e dimensionando a capacidade da rede para a promoção de 
melhorias.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Manter em funcionamento a infraestrutura de rede de dados 

da Assembleia Legislativa;
•	 Elaborar projetos de infraestrutura de rede de dados;
•	 Avaliar e dimensionar e a capacidade da rede, promovendo 

melhorias;
•	 Implementar ações para garantir a segurança de rede, tes-

tando inclusive suas vulnerabilidades;
•	 conhecer todos os canais e portas de entrada de rede da vi-

sando manter a proteção de dados;
•	 realizar a manutenção da infraestrutura de rede local;
•	 prestar suporte a área de desenvolvimento;
•	 instalar e configurar computadores e ativos da rede;
•	 Elaborar a documentação de rotina e acompanhar o desem-

penho dos recursos técnicos da rede da Assembleia;
•	 implantar e manter softwares e hardwares básicos, bem 

como definir o controle de acesso aos recursos dentro da 
rede;

•	 registra ocorrências, orienta usuários, acompanha e elimina 
falhas;

•	 acompanhando contratos de manutenção em sua área de 
competência;

•	 Elabora Termos de Referência e fiscaliza contratos;
•	 Orienta e acompanha os processos de compra de materiais 

necessários para manutenção da rede local;
•	 executa serviços nas máquinas principais da rede local, tais 

como: gerenciamento de discos, fitas e backup’s, parame-
trização dos sistemas, atualização de versões dos sistemas 
operacionais e aplicativos, fazendo a aplicação de correções 
e patches nas redes;

•	 Outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Redes de Computado-

res, Ciência da Computação e outros cursos relacionados 
à área de TI.

Outros: - Conhecimentos em informática;
             - Registro Profissional;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Gestão Administrativa de 

Nível Superior
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Categoria Funcional Gestão Administrativa de Nível Superior
Carreira Técnico Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Auditor/Controlador
Área Ciências Contábeis
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de controle 
Interno, promover a integração operacional e orientar a elaboração 
dos atos normativos sobre os procedimentos de controle, bem como 
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Auxiliar a administração nos aspectos relacionados com o 

controle interno e externo e quanto à legalidade dos atos de 
gestão, emitindo relatórios e pareceres;

•	  Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à 
execução orçamentária, financeira e patrimonial;

•	  Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos pro-
cedimentos de controle interno, através das atividades de 
auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia 
e programação próprias, expedindo relatórios com reco-
mendações para o aprimoramento dos controles;

•	 Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas 
espalhadas no Plano Plurianual, nas Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações des-
centralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos 
Orçamentos Fiscais e Investimentos;

•	  Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limi-
tes constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os 
estabelecidos nos demais instrumentos legais;

•	  Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legali-
dade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os re-
sultados, quanto a eficácia, eficiência e economicidade na 
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional 
do Poder Legislativo; 

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Superior em Administração, Ciên-

cias Contábeis, Direito

Outros: - Conhecimentos em informática;

             - Registro Profissional;

             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE LEGISLATIVO ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Legislativo Administra-

tivo de Nível Médio
Categoria Funcional Apoio Legislativo Administrativo de Nível 

Médio
Carreira Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Agente Legislativo
Área Administrativa / Legislativa
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Executar tarefas administrativas auxiliares nas áreas de protocolo, ar-
quivo, pessoal, material e patrimônio, organização e métodos, coleta, 
classificação e registro de dados; realizar serviços específicos de con-
fecção de documentos e outras tarefas afins, necessárias ao desempe-
nho eficiente do sistema administrativo.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Executar, nas diversas áreas da Assembleia Legislativa, tra-

balhos de administração em geral;
•	 Estudar e propor medidas destinadas à simplificação do tra-

balho e à redução de custos;
•	 Redigir minutas de cartas, ofícios, memorando e outros ex-

pedientes de rotina;
•	 Preencher formulários de controle administrativo, conferir 

documentos e assiná-los quando devidamente autorizado;
•	 Manter contato interno e externo, visando prestar e/ou obter 

informações de rotina;
•	 Levantar e compilar dados, classificar e registrar informa-

ções para elaboração de relatórios técnicos ou administra-
tivos;

•	 Auxiliar os profissionais especializados, nas diversas uni-
dades da Assembleia Legislativa;

•	 Receber e fiscalizar a entrega de material e equipamentos 
realizada no almoxarifado, conferindo as especificações;

•	 Classificar o material recebido e determinar a guarda, arru-
mação e condições de armazenamento, de acordo com as 
características do material;

•	 Organizar os trabalhos administrativos a seu cargo segundo 
normas e procedimentos estabelecidos, para assegurar o flu-
xo normal desses trabalhos;

•	 Manter arquivos de documentos atualizados, segundo as 
técnicas e instruções vigentes;

•	 Pesquisar dados, cadastros, certidões e outras informações 
na rede (intranet e Internet)

•	 Operar sistemas informatizados corporativos ou padroniza-
dos, tais como: editores de textos, planilhas, apresentações 
em slides, controle de processos e outros;

•	 Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições ne-
cessárias, para informar sobre o andamento do serviço;

•	 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Médio.

Outros: - Conhecimentos em informática;

             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE LEGISLATIVO ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Legislativo Administra-

tivo de Nível Médio
Categoria Funcional Apoio Legislativo Administrativo de Nível 

Médio
Carreira Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Criador e Desenvolvedor em Web e Platafor-

mas Digitais
Área Informática
Nível 1 a 4
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Planejar, executar e coordenar projetos de websites. Desenvolver 
interfaces gráficas, identidade visual, arquitetura da informação e 
projetos de interatividade em peças digitais/Web. Instalar, configu-
rar e desenvolver sistemas de ensino utilizando a plataforma Moodle. 
Operar software de edição, composição e efeitos para internet, vídeo, 
produtos gráficos e outros suportes.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Elaborar e executar projeto estético e funcional de um we-

bsite;
•	 Administrar website;
•	 Desenvolver e criar interfaces gráficas, identidade visual, 

arquitetura da informação e projetos de interatividade em 
peças digitais/Web utilizando folha de estilo/CSS, HTML, 
Javascript, Ajax, jQuery com as ferramentas Photoshop, 
Flash, Ilustrator e Dreamweaver e outras que vierem a ser 
criadas;

•	 Desenvolver identidade visual e layout de produtos audio-
visuais e digitais prevendo funcionalidade, navegabilidade, 
usabilidade, ritmo, recursos de interatividade de acordo 
com o suporte e mídia;

•	 Operar software de edição, composição e efeitos para inter-
net, vídeo, produtos gráficos e outros suportes;

•	 Conceber, elaborar e executar representações visuais da 
informação na forma de ilustrações, desenhos, quadros, ta-
belas, gráficos;

•	 Assegurar a integração de conteúdo informativo com a for-
ma, para publicações em formatos digitais, audiovisuais e 
em papel;

•	 Conhecer as ferramentas de hardware e software específi-
cos de produção de recursos de arte em multimídia e man-
ter-se atualizado;

•	 Diagramar imagens e textos para diferentes mídias, além de 
desempenhar atividades afins e correlatas;

•	 Instalar, configurar, desenvolver e gerenciar sistemas de en-
sino utilizando a plataforma Moodle;

•	 Outras atividades correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Médio
Outros: - Conhecimentos em informática;
             - Ser aprovado em Concurso Público.

DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
ASSISTENTE LEGISLATIVO ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA DO CARGO
Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Legislativo Administra-

tivo de Nível Médio
Categoria Funcional Apoio Legislativo Administrativo de Nível 

Médio
Carreira Administrativo
Classe A, B e C.
Especialidade Tradutor e Intérprete de Libras
Área Tradução e Interpretação
Nível 1 a 4

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos 
e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio das LIBRAS, para 
a língua oral e vice-versa; interpretar, em Língua Brasileira de Sinais 
- Língua Portuguesa, traduzir e interpretar artigos, livros, textos di-
versos bem como traduzir e interpretar palavras, conversações e nar-
rativas, nos diversos eventos da Assembleia como sessões plenárias, 
audiências públicas, palestras e reuniões, reproduzindo Libras ou na 
modalidade oral da Língua Portuguesa o pensamento e intenção do 
emissor.

TAREFAS TÍPICAS
•	 Examinar previamente o texto original a ser traduzido/

interpretado; transpor o texto para a Língua Brasileira de 
Sinais, consultando dicionários e outras fontes de informa-
ções sobre as diferenças regionais; interpretar os textos de 
conteúdos curriculares, avaliativos e culturais;

•	 Interpretar as produções de textos, escritas ou sinalizadas 
dos servidores  surdas;

•	 Interpretar diálogos realizados entre pessoas que falam 
idiomas diferentes (Libras e Português); 

•	 Interpretar discursos, palestras, aulas expositivas, comentá-
rios, explicações, debates, enunciados de questões avaliati-
vas e outras reuniões análogas;

•	 Interpretar discussões e negociações entre pessoas que fa-
lam idiomas diferentes (Libras e Português);

•	 Interpretar as Sessões Plenárias, Audiências Públicas, Cur-
sos, Palestras e Seminários;

•	 Realizar treinamentos a outros servidores;
•	 Utilizar recursos de informática;
•	 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de com-

plexidade associadas ao ambiente organizacional.

REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridade: Formação de Nível Médio 
Outros: - Conhecimentos em informática;
             - Conhecimentos específicos com curso de Educação Profis-

sional de Tradução e Interpretação de Libras /Português /
Libras ou Certificado de Proficiência em Tradução Inter-
pretação de Libras - Língua Portuguesa (PROLIBRAS) 
ou equivalente;

             - Ser aprovado em Concurso Público.

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


