
LEI Nº 1816, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
 

CRIA, EXTINGUE, REENQUADRA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, 
ALTERANDO LEI MUNICIPAL Nº 027/1999, RENUMERADA PARA LEI MUNICIPAL 

Nº 182, DE 09 DE SETEMBRO DE 1999, E ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1537/2017, 
A QUAL ESTABELECE AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

  A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO 
PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE, 
 

LEI: 
 

Art. 1º - Fica criado o cargo de provimento efetivo e suas respectivas vagas, 
descrições em anexo à esta Lei , cargo descrito abaixo: 

 

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO 

Vagas Denominação/classe Nível Acesso C. Horária 

18 

Agente Administrativo 
Agente Administrativo I 
Agente Administrativo II 
Agente Administrativo III 

 
QE G 
QE H 
QE I 

 
Agente Administrativo II 
Agente Administrativo III  
------------------------- 

 
40 
40 
40 

 
Art. 2º - Fica extinto os cargos de Auxiliar Administrativo e de Assistente de 

Educação, com suas respectivas vagas previstas na Lei Municipal nº 035/1999, 
renumerada para Lei nº 190, de 01 de outubro de 1999, e que trata do Quadro de 
Pessoal do Executivo Municipal e suas alterações posteriores. 

 
Art. 3º - Os concursados ocupantes do cargo de Auxiliar Administrativo e 

Assistente de Educação, serão reenquadrados no cargo de Agente Administrativo, com 
os respectivos direitos adquiridos. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Prefeito Municipal Gabinete do de Serranópolis do Iguaçu, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 

IVO ROBERTI 
Prefeito Municipal 



MANUAL DE OCUPAÇÕES 

03 - GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO 

CLASSE NÍVEL ACESSO A 

Agente Administrativo 
Agente Administrativo I 
Agente Administrativo II 
Agente Administrativo III 

 
QE G 
QE H 
QE I 

 
Agente Administrativo II 
Agente Administrativo III  
------------------------- 

Nº DE VAGAS C. HORÁRIA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 

18 40 Ensino Médio completo NÃO EXIGIDA 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Exercer atividades qualificadas de nível médio, executar serviços administrativos nas áreas de 
recursos humanos, finanças, logística e de administração geral, e atendimento ao público. Atividades 
envolvendo supervisão, orientação, análise, interpretação e aplicação de conhecimentos específicos 
relacionados a pessoal, suprimentos, material, transporte, secretaria, bibliotecas e outras atividades, 
visando o desenvolvimento, cumprimento e aprimoramento de rotinas e procedimentos 
administrativos. Executar atividades de rotina de natureza administrativa, econômica e financeira, 
levantando e consolidando dados e informações, conciliação de contas, anotações e registros 
contábeis específicos, emitindo relatórios. Desenvolver planos, programas, projetos e estudos nas 
diversas áreas da administração escolar. Atuar em nível de apoio pedagógico e administrativo com a 
finalidade de contribuir para a efetivação da proposta pedagógica. 

TAREFAS TÍPICAS 

 Assistir na realização do trabalho  administrativo  na  unidade  em  que  estiver  lotado,  por  
meio  da organização, produção e controle de documentos, processos, dados e informações;  

 Atender aos munícipes e outros servidores, pessoalmente e por telefone;  

 Preparar relatórios,  ofícios,  cartas,  memorandos, planilhas  e  demais  expedientes  relativos  
às atividades de sua competência;  

 Participar de  comissões,  grupos  de  trabalho  ou  de  estudos,  quando  designado  por  seu  
superior hierárquico;  

 Obedecer às normas de segurança;  

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

 Operar  equipamentos  e  sistemas  de  informática  e  outros,  quando  autorizado  e  
necessário  ao exercício das demais atividades;  

 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, sob sua responsabilidade.  

 Prestar assistência na elaboração e execução de procedimentos administrativos, inerentes ao 
setor de atuação; 

 Coletar dados diversos, consultando pessoas, analisando e revisando documentos, 
transcrições, publicações oficiais, e fornecendo informações necessárias ao cumprimento da 
rotina administrativa; 

 Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outro, classificando documentos por matéria, 



ordem alfabética ou outro sistema, para possibilitar controle dos mesmos; 

 Codificar dados, documentos e outras informações e proceder à indexação de artigos e 
periódicos, fichas, manuais, relatórios e outros; 

 Elaborar pareceres técnicos em projetos, processos e consultas. 

 Participar na classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para 
apropriar custos de bens e serviços e para registrar dados contábeis; 

 Participar nos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, para 
assegurar a correção das operações contábeis; 

 Participar da preparação de projetos econômico – financeiros, elaborando mapas, gráficos, 
fluxos, tabelas e outros instrumentos necessários; 

 Confeccionar mapas mensais, com o demonstrativo de contas em bancos, movimentando de 
entrada e saída, para organização de balancetes, para dar suporte à prestação de contas 
municipais.  

 Atender ao publico interno e externo.  

 Fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações. 

 Elaborar documentos administrativos, tais como oficio, informação ou parecer técnico, 
memorandos, atas etc.  

  Orientar, instruir e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais 
assuntos administrativos. 

 Elaborar levantamentos de dados e informações. 

 Participar de projetos na área administrativa ou outra.  

 Participar de comissões e grupos de trabalhos, quando designado.  

 Manter organizado e ou atualizar arquivos, fichários e outros, promovendo medidas de 
preservação do patrimônio documental.  

 Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar produtos, materiais e equipamentos no 
almoxarifado ou em outro local.  

 Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

 Participar de reuniões administrativas e de Conselhos de Classe da escola, inteirando-se nas 
decisões e executando as tarefas de sua competência; 

 Cumprir a legislação vigente e determinações do regimento escolar; 

 Organizar e manter atualizados os arquivos escolares. 

 Organizar agendas de compromisso, registrando horário e data, e informar seus superiores; 

 Redigir e digitar anotações, recibos, ofícios, cópias de portarias, regimento escolar, históricos, 
relatórios, documentos quando solicitados; deixando sempre uma cópia em arquivo; 

 Atender para que os serviços dos estabelecimentos de ensino estejam rigorosamente em dia; 

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

PRÉ-REQUISITOS 

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO 

FORMA DE ACESSO NAS CLASSES “II” E “III”: PROMOÇÃO 

OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 
NOÇÕES BÁSICAS DE MICRO INFORMÁTICA 



 


