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RETIFICAÇÃO – ANEXO I – DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2022 
 
 

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes a 
matéria, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO DO ANEXO I – DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, 
conforme segue: 

 

ONDE SE LÊ: 
 
 

EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

EMPREGO: Guarda Civil Municipal 

Requisitos: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH  - categoria A/B 

Atribuições:  Cabe ao Guarda Municipal exercer a segurança em logradouros públicos e próprios municipais, bem 
como através de escalas predeterminadas; conduzir veículos oficiais quando em serviço; realizar inspeção em 
intervalos visando à prevenção a roubos, incêndios, danificações nos prédios, praças ou materiais e demais locais 
sob sua guarda; controlar a entrada e saída de veículos pelos portões e portas de acesso sob sua guarda, 
verificando, quando for o caso, as autorizações de ingresso; verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso 
(Portões, Catracas, etc.) estão devidamente fechados; investigar quaisquer condições anormais que tenha 
observado; responder às chamadas telefônicas de sua corporação; levar ao conhecimento imediato de seus 
superiores imediatos qualquer irregularidade verificada; realizar a segurança de funcionários, no exercício de suas 
funções, quando necessário; exercer todas as demais obrigações constantes na Lei Municipal n.º 7.306/2003 e 
Decreto Municipal n.º 487/2003, bem como executar outras atividades correlatas à função, estipuladas e 
determinadas pelo seu Comandante dentro de Regimento Interno e Plano de Cargos, Salários e Carreira. , atuar 
como preposto ou testemunha em processos trabalhistas quando for convocado, atuar como fiscal de contrato, atuar 
como membro de comissão disciplinar ou de comissões de qualquer natureza,  

 
 

LEIA-SE: 
 
 

EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

EMPREGO: Guarda Civil Municipal 

Requisitos: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH  - categoria A/B 

Atribuições:  Cabe ao Guarda Municipal exercer a segurança em logradouros públicos e próprios municipais, bem 
como através de escalas predeterminadas; conduzir veículos oficiais quando em serviço; realizar inspeção em 
intervalos visando à prevenção a roubos, incêndios, danificações nos prédios, praças ou materiais e demais locais 
sob sua guarda; controlar a entrada e saída de veículos pelos portões e portas de acesso sob sua guarda, 
verificando, quando for o caso, as autorizações de ingresso; verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso 
(Portões, Catracas, etc.) estão devidamente fechados; investigar quaisquer condições anormais que tenha 
observado; responder às chamadas telefônicas de sua corporação; levar ao conhecimento imediato de seus 
superiores imediatos qualquer irregularidade verificada; realizar a segurança de funcionários, no exercício de suas 
funções, quando necessário; exercer todas as demais obrigações constantes na Lei Municipal n.º 13.022/2014, 
na Lei Municipal nº 7.306/2023 e no Decreto Municipal n.º 17.260/2020, bem como executar outras atividades 
correlatas à função, estipuladas e determinadas pelo seu Comandante dentro de Regimento Interno e Plano de 
Cargos, Salários e Carreira. , atuar como preposto ou testemunha em processos trabalhistas quando for convocado, 
atuar como fiscal de contrato, atuar como membro de comissão disciplinar ou de comissões de qualquer natureza,  

 


