
 ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

GABINETE DO PREFEITO 
 

Lei 128/2011, Lagoa Seca, 07 de abril de 2011 

AMPLIA VAGAS DE CARGOS 

EFETIVOS, CRIA CARGOS DE 

PROVIMENTO EFETIVO E 

COMISSIONADO NO QUADRO DE 

PESSOAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAGOA SECA – 

PB E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Lagoa Seca – PB, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 

ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica ampliada no Anexo I da Lei Complementar Nº 

001/2010, de 06 de maio de 2010, a quantidade de vaga do cargo de Vigia Municipal, 

Código GSG - 103 para 95 (noventa e cinco) vagas, Enfermeiro, Código GTNS - 612 

para 20 (vinte) vagas, Motorista B, Código GSTO – 205 para 20 (vinte) vagas, Agente 

Comunitário de Saúde, código GSB – 501 para 66 (sessenta e seis) vagas, Agente 

Administrativo, Código GTA – 401, para 40 (quarenta) vagas.  

 

Art. 2º - Ficam criados os cargos constantes nos incisos I a XV 

deste artigo, de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Lagoa Seca e acrescentado ao Anexo I da Lei Complementar 001/2010, de 06 de 

maio de 2010. 

I – Auxiliar de Farmácia; 

II – Auxiliar de Serviços Gerais – Escola Frei Dagoberto; 

III – Auxiliar de Serviços Gerais – Escola João Laurentino de Carvalho; 

IV – Auxiliar de Serviços Gerais – Escola Rosa Amélia Félix Araujo; 

V – Calceteiro; 

VI – Cirurgião Obstetra; 

VII – Encanador; 

VIII – Enfermeiro Obstetra; 

IX – Médico Endocrinologista; 

X – Protético Dentário; 

XI – Técnico em Análises Clínicas; 

XII – Tratorista; 

XIII – Analista em Gestão Pública; 

XIV – Operador Técnico do Sistema de Controle de Tesouraria; 



XV – Auxiliar de Serviços Gerais – Escola Deocleciano Carneiro Machado 
Rios. 

Art. 3º - O código, a classe, a referência, a quantidade de vaga, 

os requisitos, a carga horária e o vencimento básico dos cargos criados pela presente 

Lei estão definidos no Anexo I desta Lei.  

Art. 4º - Os ocupantes do cargo de Encanador farão jus à 

gratificação de Insalubridade de grau máximo, de 40% (quarenta por cento) sobre o 

valor do vencimento básico do cargo. 

Art. 5º - Os ocupantes dos cargos de Auxiliar de Farmácia, 

Calceteiro, Enfermeiro Obstetra, Médico Endocrinologista, Protético Dentário, Técnico 

em Análises Clínicas e Tratorista farão Jus à gratificação de insalubridade de grau 

médio, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento básico dos respectivos 

cargos. 

Art. 6º - Os ocupantes dos cargos criados nesta Lei serão regidos 

pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lagoa Seca. 

Art. 7º - Ficam criados no Anexo II da Lei Complementar nº 

001/2010, de 06 de maio de 2010, os cargos de Provimento em comissão de Diretor 

do Telecentro e Gerente de Pregão, a serem preenchidos mediante livre nomeação do 

Prefeito Municipal. 

Art. 8º - O código, a quantidade, de vaga, e o vencimento dos 

ocupantes dos cargos de Diretor do Telecentro e Gerente de Pregão estão definidos 

no Anexo II da presente Lei. 

Art. 9º - Fica fixado o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) para 

o plantão de 24 (vinte e quatro) horas dos ocupantes do cargo de Médico Plantonista, 

Código – 609, constante no Anexo I da Lei Complementar Nº 001/2010, de 06 de maio 

de 2010. 

§1º - O Médico Plantonista que optar pelo cumprimento de plantão 

de 12 (doze) horas receberá o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), por plantão. 

§2º - Os ocupantes do cargo de Médico Plantonista receberão 

gratificação de insalubridade de grau médio, correspondente a 20% (Vinte por Cento) 

sobre o valor básico do plantão que cumprir no Município.   

Art. 10 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Lagoa Seca, 07 de abril de 2011. 

 
 

Edvardo Herculano de Lima 
Prefeito 
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ANEXO I 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 
Vagas 

Forma de 
Admissão 

Requisitos Essenciais Síntese das Atribuições 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 

Auxiliar de Farmácia 
GSB 
509 

B 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
03 

Concurso 
Público 

Ensino Médio Completo, 
curso de Auxiliar de 

Farmácia e conhecimento 
comprovado na área de 

informática 

Executar atividades destinadas a separar 
medicamentos e produtos afins, de acordo com a 
prescrição médica, sob orientação do profissional 
farmacêutico, como receber, conferir, organizar e 
encaminhar medicamentos e produtos correlatos; 
separar requisições e receitas; fazer dispensação 

de medicamentos; efetuar a atualização de 
entradas e saídas de medicamentos; executar 

outras atribuições correlatas ao cargo. 

40 horas 694,85 

Auxiliar de Serviços 
Gerais/Escola Frei 

Dagoberto 

GSG 
115 

A 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Ensino Médio Fundamental 
Incompleto 

Executar serviços de limpeza em geral, copa e 
cozinha, preparar e servir merenda, lavar e guardar 

utensílios, auxiliar em atividades de apoio 
administrativo e executar outras tarefas 

relacionadas ao cargo. 

40 horas 540,00 

Auxiliar de Serviços 
Gerais/Escola João 

Laurentino de 
Carvalho 

GSG 
116 

A 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Executar serviços de limpeza em geral, copa e 
cozinha, preparar e servir merenda, lavar e guardar 

utensílios, auxiliar em atividades de apoio 
administrativo e executar outras tarefas 

relacionadas ao cargo. 

40 horas 540,00 

Auxiliar de Serviços 
Gerais/Escola Rosa 
Amélia Félix Araújo 

GSG 
117 

A 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Executar serviços de limpeza em geral, copa e 
cozinha, preparar e servir merenda, lavar e guardar 

utensílios, auxiliar em atividades de apoio 
administrativo e executar outras tarefas 

relacionadas ao cargo. 

40 horas 540,00 
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Auxiliar de Serviços 
Gerais/Escola 
Deocleciano 

Carneiro Machado 
Rios 

GSG 
118 

A 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
01 

Concurso 
Público 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Executar serviços de limpeza em geral, copa e 
cozinha, preparar e servir merenda, lavar e guardar 

utensílios, auxiliar em atividades de apoio 
administrativo e executar outras tarefas 

relacionadas ao cargo. 

40 horas 540,00 

Calceteiro 
GSTO 
212 

B 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Ensino Fundamental 
Incompleto;  

Determinar o alinhamento da obra para orientar 
assentamento do material; fazer e recuperar 
calçamentos com paralelepípedos e outros 

materiais; fazer rejuntamento de paralelepípedos 
com asfalto; abrir, repor e consertar calçamentos; 
fazer assentamento de meio-fio; executar outras 

atividades correlatas ao cargo. 

40 horas 694,85 

Cirurgião Obstetra 
GTNS 
645 

A 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Curso Superior de Medicina, 
Especialização em Cirurgia 
Obstetrícia e registro no 

Conselho Regional de 
Medicina – CRM 

Realizar partos normais, cesarianas, cirurgias 
ginecológicas e outras atividades correlatas ao 

cargo. 

Plantão 
de 12ou 
24 horas 

800,00 
plantão de 
24 horas 

ou 
400,00 

plantão de 
12 horas 

Encanador 
GSTO 
213 

B 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Ensino Fundamental 
Incompleto e  

Executar atividades de manutenção de instalações 
hidráulicas, redes de tubulação de esgotos e 
outros; efetuar reparos em encanamento; fazer 
limpeza em caixa d’água; executar 
desentupimento de esgotos, galerias e canos; zelar 
pela segurança individual e coletiva; zelar pela 
guarda, conservação e limpeza dos equipamentos 
de trabalho; executar outras tarefas correlatas ao 
cargo. 

40 horas 694,85 
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Enfermeiro Obstetra 
GTNS 
646 

B 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
03 

Concurso 
Público 

Curso Superior em 
Enfermagem com 
especialização em 

Obstetrícia; registro no 
Conselho Regional de 

Enfermagem. 

Acolher a mulher e seus familiares no ciclo 
gravídico-puerperal e avaliar todas as condições de 

saúde materna, assim como a do feto; garantir o 
atendimento à mulher no pré-natal e puerpério 
por meio da consulta de enfermagem; avaliar a 
evolução do trabalho de parto e as condições 

fetais utilizando-se dos recursos do partograma e 
dos exames complementares; priorizar a utilização 
de tecnologias apropriadas ao parto e nascimento, 

respeitando a individualidade da parturiente; 
prestar assistência ao parto normal sem distorcia 

ao recém-nascido; assegurar a remoção da mulher 
no caso de eventual intercorrência do parto e do 
puerpério, acompanhando-a durante o percurso, 

até a ultimação de todos os procedimentos; 
prestar assistência imediata ao recém-nascido que 

apresente intercorrência clínica e, quando 
necessário, garantir a sua remoção 

acompanhando-o até a ultimação dos 
procedimentos; desenvolver outras atividades 

correlatas ao cargo. 

40 horas 1.585,00 

Médico 
Endocrinologista 

GTNS 
647 

B 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
01 

Concurso 
Público 

Curso Superior em Medicina 
com especialidade em 

Endocrinologia e registro no 
CRM  

Reconhecer e tratar problemas hormonais, 
doenças das glândulas de secreção interna, do 
metabolismo em nutrição (diabetes, doenças da 
tireóide, problemas relacionados ao peso, etc.); 
procurar restabelecer o equilíbrio do sistema 
endócrino e realizar investigações para 
compreender o funcionamento e os problemas das 
glândulas, a fim de desenvolver formas de tratar 
estas doenças; realizar outras atividades correlatas 
ao cargo. 

10 horas 1.300,00 
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Protético Dentário 
GSB 
510 

B 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
01 

Concurso 
Público 

Ensino Médio Completo; 
Curso Técnico de Prótese 

Dentária reconhecido pelo 
Conselho Regional de 

Odontologia. 

Confeccionar próteses removíveis, implantes, 
moldes para clareamento, aparelhos de ortodontia 
e trabalhos com facetas de porcelana; o seu 
principal objetivo é a reabilitação bucal, em todas 
as suas funções: estética, fonética e mastigação; 
desenvolver outras funções correlatas ao cargo. 

40 horas 694,85 

Técnico em Análises 
Clínicas 

GSB 
511 

B 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico em Análises 

Clínicas e registro no 
Conselho de Classe; 

conhecimento comprovado 
na área de informática. 

Realizar atividades destinadas à manipulação de 
reagentes e produtos químicos e execução de 
análises químicas, físico-químicas, biológicas, 
bromatológicas, toxicológicas, no âmbito 
laboratorial; coletar e preparar amostra biológica 
para análise; identificar materiais, equipamentos e 
conhecer sua utilização na rotina de laboratório; 
lavar, esterilizar e preparar material usado na 
rotina de laboratório; desenvolver técnicas de 
exames hematológicos, sorológicos, bioquímicos e 
microbiológicos; ter prática em pipeta e diluições; 
preparar corantes e soluções; desenvolver técnicas 
de coloração de lâminas; realizar exames de rotina 
de urina e parasitológicos de fezes; executar outras 
atribuições afins ao cargo. 

40 horas 694,85 

Tratorista 
GSTO 
214 

B 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Ensino Fundamental 
Incompleto e CNH D 

Operar trator para executar operações de limpeza 
e preparo de solo para plantio ou similares; zelar 
pela boa qualidade do serviço, colocando em 
prática as medidas de segurança recomendadas 
para a operação da máquina; efetuar a limpeza e 
lubrificação da máquina e seus implementos; 
executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

40 horas 694,85 

Analista em Gestão 
Pública 

GTNS 
648 

A 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Curso Superior em Direito 
ou Administração, Curso de 
Especialização em Direito 

Administrativo e/ou Gestão 
Pública e conhecimento 

comprovado de informática: 
Word, Excel, Windows.  

Formular, implementar, acompanhar e avaliar 
procedimentos e ações referentes à otimização da 
gestão pública, no âmbito de sua competência; 
coordenar as atividades de planejamento de 
políticas e gestão orçamentária, no âmbito da 
gestão municipal; executar outras atividades afins 
ao cargo. 

20 horas 1.000,00 
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Operador Técnico do 
Sistema de Controle 
de Tesouraria 

GTA 
409 

B 
I, II, III, IV, V, 

VI VII 
02 

Concurso 
Público 

Curso Técnico de 
Contabilidade, Curso de 
Informática, na área de 
Windows, Word e Excel 

Efetuar a classificação de empenhos; fazer a 
montagem de balancetes; efetuar o controle do 
sistema de tesouraria; fazer a apuração de saldo 
das contas bancárias; executar outras atividades 
correlatas ao cargo. 

40 694,85 

 

ANEXO II 
 

 

Cargo Código Carga Horária Vencimento Básico 

Diretor do Telecentro CC – 096 40 horas 700,00 

Gerente de Pregão CC – 097 30 horas 700,00 


