ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
LEI COMPLEMENTAR Nº 61 DE 02 DE JULHO DE 2003

Institui o plano de carreiras,
cargos e vencimentos para os
Servidores
da
categoria
ocupacional da saúde do
Município de Aracaju e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:
Faço saber que a Câmara Municipal de Aracaju aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Fica estabelecido, através da presente Lei Complementar e seus
anexos, o Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos (PCCV) para os servidores
da categoria ocupacional da saúde.
Parágrafo Único – Além dos princípios constitucionais vigentes, especialmente
o da eficiência e o da continuidade do serviço público, o presente Plano de
Carreira, Cargos e Vencimentos observará:
I – a adoção de um sistema permanente de capacitação profissional;
II – o reconhecimento do mérito funcional através de critérios que
proporcionem igualdade de oportunidades profissionais;
III – a valorização dos servidores que busquem o constante aprimoramento
profissional;

IV – a valorização dos servidores cujo bom desempenho profissional garanta a
qualidade dos serviços prestados à população.
Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - PLANO DE CARREIRA – sistema de evolução funcional e pecuniário
proporcionado aos servidores públicos efetivos mediante a aplicação de
princípios que assegurem a maximização das potencialidades, observando a
disposição hierárquica dos cargos, conforme instrução essencial, grau de
responsabilidade, nível de complexidade das atribuições, afinidade funcional
e de vencimento;
II - CARGO PÚBLICO – posição instituída na organização do serviço público,
criado por lei, em número certo, com denominação própria e atribuições
específicas cometidas a um servidor, ao qual corresponde um vencimento;
III - FUNÇÃO – conjunto de tarefas, deveres e responsabilidades atribuídas a
um indivíduo ou, em sentido mais amplo, a um setor ou órgão;
IV - SERVIDOR PÚBLICO – pessoa legalmente investida em cargo público de
provimento efetivo;
V - CARREIRA – conjunto de critérios e de atos que regulamentam as
possibilidades de evolução do ocupante de determinado cargo, durante sua
permanência na instituição;
VI - GRUPO DE VENCIMENTO - agrupamento dos cargos públicos em função
da instrução essencial, nível de experiência profissional, complexidade das
ações e igualdade de vencimento.
VII - VENCIMENTO BÁSICO - retribuição pecuniária pelo exercício do cargo
público, com valor fixado em lei;
VIII - VENCIMENTOS – vencimento básico acrescido com as vantagens
pecuniárias permanentes auferidas pelo servidor;
IX - REMUNERAÇÃO – retribuição pecuniária, paga mensalmente pelo
exercício do cargo, acrescida das vantagens permanentes e transitórias a que
o servidor público tiver direito;
X - VANTAGENS – acréscimos ao vencimento do servidor, concedidas a título
permanente ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço, pelo
desempenho de funções especiais, em razão das condições anormais em que
se realiza o trabalho, em razão de condições pessoais, ou funcionais do
servidor;
XI - GRAU – letra indicativa da posição do cargo público na tabela ou escala
básica de vencimento;
XII - PADRÃO DE VENCIMENTO – número indicativo da posição do cargo na
tabela de vencimento básico, correspondendo a um valor, crescendo cada vez

que o servidor obtiver a progressão por merecimento através do processo de
avaliação de desempenho;
XIII - PROGRESSÃO – passagem do servidor, por merecimento, de um padrão
para outro imediatamente superior dentro do respectivo cargo;
XIV - TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO – conjunto de valores distribuídos
progressivamente do menor ao maior padrão de vencimento da Administração;
XV - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO/FUNCIONAL – processo contínuo de
apreciação sistemática do desempenho do servidor no cargo em que ocupa,
em função de fatores, parâmetros e metas pré-estabelecidas, visando
mensurar o desenvolvimento das atividades direcionadas para a consecução
dos objetivos Institucionais;
XVI - ENQUADRAMENTO – situação funcional e do respectivo vencimento do
servidor em termos do PCCV, em função de requisitos e condições
estabelecidos nesta lei.
XVII – CATEGORIA OCUPACIONAL DA SAÚDE – conjunto das categorias
profissionais e cargos cujas atividades estão prioritariamente voltadas à
atenção a saúde da população.
Art. 3º - Para fins de acompanhamento do processo de implantação e de
desenvolvimento do PCCV deverá ser constituída, mediante decreto, comissão
paritária composta por representantes sindicais das categorias abrangidas por
este plano, bem como por representantes do Poder Executivo Municipal.
1.
CAPÍTULO II
DOS CARGOS, VENCIMENTO BÁSICO E JORNADA DE TRABALHO
SEÇÃO I
DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 4º - Os cargos e funções do Quadro de Pessoal da Categoria Ocupacional
da Saúde compõe-se de parte permanente e parte suplementar.
§ 1.º – A parte permanente é constituída por cargos de provimento efetivo.
§ 2.º - A parte suplementar é constituída exclusivamente por cargos de
provimento efetivo, com funções transitórias, os quais automaticamente
extinguir-se-ão com a sua vacância.
§ 3.º – O quantitativo definido no Anexo II desta lei complementar constitui o
Quadro de Cargos Efetivos da Categoria Ocupacional da Saúde, devendo a
lotação dos mesmos por Unidade Organizacional e de Serviços ser estabelecida
posteriormente por instrução específica do Poder Executivo.

Art. 5º - Os cargos instituídos pela presente lei, com denominações,
quantidades, jornada, classificação e tabela de vencimento básico, são os
constantes dos Anexos I a IV desta lei complementar.
Art. 6º - As atribuições sumárias, pré-requisitos para ingresso, área de
atuação, jornada semanal de trabalho, vencimento inicial e formas de
provimento dos cargos são fixados na forma do Anexo V desta lei
complementar.
SEÇÃO II
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 7º - Para fins de aplicação do disposto no art. 16 desta lei complementar,
a estrutura de vencimento do plano é constituída de 05 (cinco) grupos de
vencimento básico, contendo cada grupo 18 (dezoito) padrões, na forma do
Anexo III desta lei complementar.
Art. 8º - A tabela de vencimento básico dos cargos efetivos e funções da
Categoria Ocupacional da Saúde é constituída de padrões numéricos
representados por algarismos arábicos de 01 a 61, correspondendo cada
algarismo a um padrão de vencimento na forma do Anexo IV desta lei
complementar.
Parágrafo único. Os valores dos padrões de vencimento básico estabelecidos
por esta lei complementar, em seu Anexo IV, terão como referência o mês de
maio do exercício anual seguinte ao de vigência desta Lei, incidindo sobre os
mesmos os reajustes concedidos posteriormente.
Art. 9º - Para fins de composição da remuneração mensal do servidor,
observar-se-á a jornada semanal a qual o mesmo está sujeito, respeitando-se
o critério da proporcionalidade.
SEÇÃO III
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 10 – Ficam instituídas as seguintes jornadas semanais de trabalho para os
servidores no âmbito da Categoria Ocupacional da Saúde:
I – Jornada Padrão, com prestação de 30 (trinta) horas semanais de trabalho,
com opção para 40 (quarenta) horas;
II – Jornada Parcial, com prestação de 20 (vinte) horas semanais de trabalho,
com opção para 40 (quarenta) horas, destinada exclusivamente para os cargos
de médico e cirurgião dentista;

III – Jornada Especial, que se destina a atender atividades da Secretaria
Municipal de Saúde que exijam prestação de serviços de forma ininterrupta ou
em unidades ou serviços que funcionem continuamente no mínimo 12 (doze)
horas por dia, cuja jornada de trabalho poderá ser cumprida em turnos
semanais de 12, 24 e 36 horas.
Art. 11 – A jornada especial de trabalho prevista no inciso III do art. 10 será
cumprida das seguintes formas:
I – prestação de 12 (doze) horas diárias de forma ininterrupta em regime de
plantão, observada escala de trabalho e de folgas, com períodos previstos
para refeições no próprio local de trabalho.
II – prestação de 06 (seis) horas diárias, observada escala de trabalho e
estabelecidas as folgas mensais.
III – prestação de 24 (vinte e quatro) horas diárias de forma ininterrupta em
regime de plantão, com períodos previstos para refeições no próprio local de
trabalho, destinada exclusivamente para os cargos de Médico e Cirurgião
Dentista.
§ 1.º – Por interesse do serviço poderá ser instituído regime de compensação
horária, respeitando-se o limite de 40 (quarenta) horas semanais e o intervalo
mínimo de descanso entre as jornadas de trabalho.
§ 2.º – Por interesse do serviço e em decorrência da natureza do trabalho,
poderá ser instituída escala para os diversos cargos e jornadas de trabalho.
Art. 12 – O horário de trabalho e a jornada diária, respeitada a jornada
máxima semanal fixada para o cargo, serão estabelecidos por ato específico
do Poder Executivo, em função das necessidades assistenciais e dinâmica
funcional das Unidades de Saúde e dos serviços oferecidos.
Art. 13 – A alteração da jornada semanal de trabalho poderá ser feita
mediante expressa solicitação do servidor, respeitado o critério da
proporcionalidade da remuneração, ficando a cargo do órgão competente do
Município conceder a devida autorização, respeitado o interesse do serviço e
as seguintes condições:
I – Haver para o respectivo cargo ou função, opção de carga horária conforme
o descritivo do cargo na forma do Anexo V desta lei complementar;
II – Haver cumprido o servidor o tempo mínimo de 01 (um) ano de efetivo
exercício na última jornada semanal de trabalho.
Art. 14 – Por ocasião do enquadramento previsto no inciso I do art. 35, deverá
ser fixada jornada de trabalho dos atuais ocupantes de cargos efetivos da
categoria ocupacional da saúde, observadas as disposições contidas nesta
seção.

2.
CAPÍTULO III
DO PLANO DE CARREIRA
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15 – O Plano de Carreira é o sistema de evolução funcional e pecuniária
proporcionado aos servidores públicos efetivos, mediante a aplicação de
princípios que assegurem a maximização das potencialidades, observando a
disposição hierárquica dos cargos, conforme nível de instrução essencial, nível
de complexidade das atribuições, afinidade funcional e de vencimento.
Art. 16 – São formas de evolução funcional e pecuniária do sistema de plano
de carreira da Categoria Ocupacional Saúde:
I – progressão por mérito;
II – progressão por título;
SEÇÃO II
DA PROGRESSÃO POR MÉRITO
Art. 17 – A progressão por mérito consiste na evolução do servidor no cargo ou
função que ocupa, em decorrência do seu desenvolvimento no exercício de
suas atribuições.
Parágrafo único. A progressão por mérito, que consiste na evolução do
servidor de um padrão ou grau de vencimento para o imediatamente superior,
só efetivar-se-á mediante sistema de avaliação de desempenho.
Art. 18 – Considerar-se-á para fins de concessão da progressão por mérito a
ordem de classificação obtida pelo servidor na avaliação de desempenho,
observado o interstício mínimo de 02 (dois) anos.
Art. 19 – Farão jus à progressão por mérito, resguardando-se a
proporcionalidade nas diferentes categorias funcionais, os servidores
vinculados à Categoria Ocupacional da Saúde que atingirem a pontuação
mínima estabelecida no Sistema de Avaliação.
Art. 20 – Cada progressão por mérito e mudança de grau equivalente incidirá
unicamente sobre o padrão de vencimento do cargo efetivo ocupado pelo
servidor, conforme grupos de vencimentos constantes do Anexo III.
Art. 21 – A progressão por mérito exigirá o atendimento das seguintes
condições:
I – 02 (dois) anos de efetivo exercício no cargo após a data de admissão;

II – no mínimo 12 (doze) meses no exercício do cargo, quando em decorrência
do enquadramento previsto nesta lei complementar;
III – pontuação mínima na avaliação de desempenho;
IV – inexistência de quaisquer tipos de licença, remunerada ou não, superior a
120 (cento e vinte) dias, nos últimos 12 (doze) meses, excetuadas as licenças
por motivo de acidente em serviço ou doença profissional desde que não
superior a 180 (cento e oitenta) dias.
V – Não ter sido afastado do exercício das atividades próprias do cargo ou
função que ocupa, excetuadas as hipóteses de aproveitamento, substituições
e readaptação previstas em lei.
§ 1.º – Caso a licença por motivo de acidente em serviço ou doença
profissional seja superior ao prazo previsto no inciso IV do caput deste artigo,
será considerada para fins de progressão por mérito, uma única vez, a
pontuação do servidor no período imediatamente anterior ao afastamento.
§ 2.º – O servidor afastado oficialmente para cumprir mandato classista terá o
respectivo período considerado como de efetivo exercício para fins de
progressão por mérito, pelo período de 01 (um) mandato, sendo considerado
como referência a pontuação do servidor no período imediatamente anterior
ao afastamento.
Art. 22 – A progressão por mérito do servidor com bom desempenho somente
poderá ser concedida em função do Sistema de Avaliação, não podendo
ultrapassar o grau ou padrão de vencimento seguinte àquele em que o mesmo
situa-se.
Art. 23 – A avaliação de desempenho para progressão por mérito será
realizada, no mínimo, uma vez a cada período de 12 (doze) meses.
§ 1º - No interstício de 02 (dois) anos, a que se refere o artigo 18 desta Lei,
haverá, pelo menos, dois momentos de avaliação, cuja média de pontos
obtidos será considerada para fins da progressão por mérito.
§ 2º - Caso não ocorram as avaliações por problemas operacionais ou
administrativos durante o processo de desenvolvimento do Plano, todos os
servidores que tenham cumprido as condições do art. 21 – incisos I, II, IV e V e
completado o interstício previsto, terão direito a progressão por mérito
automaticamente.
§ 3º - As vantagens pecuniárias decorrentes da progressão por mérito serão
proporcionadas no ano subseqüente à avaliação de desempenho, essas
mesmas vantagens pecuniárias deverão constar no exercício orçamentário e
financeiro.
Art. 24 – As vantagens pecuniárias decorrentes da progressão por mérito serão
proporcionadas no final de cada trimestre, subseqüente à avaliação de

desempenho e à conclusão do interstício de 02 (dois) anos, sem efeito
retroativo.
1.

DA PROGRESSÃO POR TÍTULOS

SEÇÃO III

Art. 25 – A Progressão por Títulos consiste na evolução pecuniária da
remuneração do servidor, na razão a seguir estabelecida, incidindo sobre o
padrão inicial de vencimento do cargo ou função, em decorrência da
apresentação e aceitação de documentação relativa a:
I – conclusão de Curso de Doutorado e pós Doutorado - 15% (quinze por cento);
II – conclusão de Curso de Mestrado - 12% (doze por cento);
III – conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu e ou residência oficial 10% (dez por cento);
IV – conclusão de Curso de Aperfeiçoamento Profissional com carga horária
mínima de 120 (cento e vinte) horas para os cargos de nível superior - 5%
(cinco por cento);
V – conclusão de Curso de Aprimoramento com carga horária mínima de 80
(oitenta) horas para os cargos de nível básico e médio - 5% (cinco por cento);
VI – conclusão de Curso Universitário - 5% (cinco por cento);
VII – conclusão de Curso de 2º grau - 4% (quatro por cento);
VIII – conclusão de Cursos de Atualização ou Treinamento Profissional - 2%
(dois por cento).
Art. 26 – A progressão por título exigirá o atendimento das seguintes
condições:
I – 01 (um) ano de efetivo exercício;
II – que o curso esteja relacionado com a área de atuação e com o conteúdo
ocupacional do cargo ou função exercida pelo servidor, para os títulos de que
tratam os incisos I, II, III, IV, V e VIII do art. 25 desta lei complementar;
III – que o curso não seja pré-requisito para o exercício do cargo ou função
exercida pelo servidor, exceto nos casos dos cursos previstos nos incisos I, II e
III do art. 25 desta lei complementar, para os cargos de nível superior;
IV – que o diploma ou certificado seja expedido por instituição oficial de
ensino, devidamente reconhecida pelos órgãos competentes, para os títulos
referidos nos incisos I, II, III, VI e VII do art. 25 desta lei complementar.

V – para residência oficial, referida no inciso III, que o certificado ou
declaração seja expedido por Instituição de ensino ou órgão de classe e
reconhecido pelo Conselho Profissional respectivo.
Art. 27 - A progressão por título a que se refere o inciso VIII do art. 25 desta
lei complementar requer, ainda, o atendimento dos seguintes requisitos:
I – curso com carga horária mínima de 20 (vinte) horas para os cargos cujo
requisito de escolaridade básica seja de 1º grau;
II – curso com carga horária mínima de 30 (trinta) horas para os cargos cujo
requisito de escolaridade básica seja de 2º grau;
III – curso com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas para os cargos
cujo requisito de escolaridade básica seja de nível superior;
IV – fixação prévia mediante Decreto dos cursos ou temas de interesse de
aprimoramento dos servidores que servirá como referência de
desenvolvimento profissional.
Art. 28 – A progressão para os cargos de enfermagem, será automática, após a
conclusão de curso específico de auxiliar de enfermagem, técnico de
enfermagem e enfermeiro, por parte do servidor público.
Parágrafo único – O enquadramento inicial dos servidores de enfermagem
será feito com base na titulação atual do servidor.
Art. 29 – O valor atribuído em decorrência da progressão por título virá
destacado na remuneração do servidor e não poderá exceder no seu total a
40% (quarenta por cento) do padrão inicial de vencimento do cargo ou função
do servidor, incluindo neste cálculo os valores referentes à titulação já
concedidos, inclusive antes da vigência desta Lei.
Art. 30 – A progressão por título será concedida no máximo uma única vez
para cada um dos títulos relacionados nos incisos I, II, III, VI e VII do art. 25
desta lei complementar.
§ 1.º – A progressão por título de que trata os incisos IV e V do art. 25 desta
lei complementar será concedida no máximo 06 (seis) vezes, não incidindo o
percentual de 5% (cinco por cento) de forma acumulativa, e com intervalo
entre os cursos igual ou superior a 04 (quatro) anos.
§ 2.º – No caso de simultaneidade dos títulos referidos nos incisos I, II e III do
art. 25 desta lei complementar, somente será considerado o de maior
percentual.
§ 3.º – Os títulos de que tratam os incisos VI e VII, do art. 25 desta lei
complementar serão considerados desde que sejam superiores ao requisito
mínimo de escolaridade exigido para o cargo que o servidor ocupa.

§ 4.º – A promoção por título de que trata o inciso VIII do art. 25 desta lei
complementar será concedida no máximo 15 (quinze) vezes, não incidindo o
percentual de 2% (dois por cento) de forma acumulativa, com intervalo
mínimo entre as concessões de 02 (dois) anos.
Art. 31 – Poderão ser considerados para efeito de promoção por titulação os
cursos de aperfeiçoamento ou aprimoramento e atualização ou treinamento
profissional realizados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses pela Secretaria
Municipal de Saúde, ou por instituição indicada ou contratada por órgão
municipal, os realizados pelas Universidades, Entidades de Classe e por
Instituições Públicas, além dos cursos de instituições privadas previamente
analisados e aprovados pelo setor competente do Poder Executivo.
Art. 32 – Ao requerer a progressão por título, o servidor deve juntar todos os
documentos e comprovantes estabelecidos pelo setor competente do
Município, que ficarão arquivados em seu prontuário funcional.
§ 1.º – O setor competente do Município terá o prazo máximo de 60
(sessenta) dias para análise e decisão referente ao requerimento de
progressão por título.
§ 2.º - Do indeferimento do requerimento de progressão por título caberá
recurso ao setor competente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
§ 3.º – Julgado procedente o recurso, a concessão da progressão por título
ocorrerá a partir da data do seu deferimento.
Art. 33 – Em caso de nomeação para cargo público mediante aprovação em
concurso público, o servidor continuará fazendo jus à progressão por título
obtida no cargo ou função anteriormente ocupada, desde que:
I – o título que originou a progressão não seja pré-requisito para o novo cargo;
II – o título esteja relacionado com o conteúdo ocupacional do cargo ou função
a ser exercida pelo servidor para os títulos de que tratam os incisos I, II, III,
IV, V e VIII do art. 25 desta lei complementar;
III – não haja interregno entre a exoneração e a nova nomeação.
Parágrafo único. Para fins da concessão do disposto neste artigo, será
considerado o vencimento inicial do cargo efetivo que o servidor vier a
ocupar.
SEÇÃO IV
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 34 – A avaliação de desempenho tem por finalidade a apreciação
sistemática e contínua do desempenho do servidor e da sua conduta no
exercício de suas atribuições, à vista da contribuição efetiva para a realização
dos princípios e objetivos institucionais, de conformidade com o disposto em
regulamento específico.
Art. 35 – O regulamento de que trata o artigo anterior será elaborado pela
comissão paritária a que se refere o art. 3.º desta lei complementar, no prazo
máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar da vigência desta lei
complementar e observar-se-á:
I – definição de fatores;
II – definição de metas;
III – definição metodológica;
IV – adoção de modelos e instrumentos que atendam a natureza das
atividades, resguardando-se os seguintes princípios:
1.
a) Legitimidade e transparência;
2.

b) periodicidade;

3.

c)

eficiência do servidor na consecução dos objetivos do serviço;

4.

d) adequação aos conteúdos ocupacionais e as condições reais de
trabalho, de forma que as condições precárias ou adversas de trabalho não
prejudiquem a avaliação do servidor;

5.

e) conhecimento do servidor do resultado final da avaliação, com
direito a manifestação.

V – a definição do processo e das instâncias recursais.
CAPÍTULO IV
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E VENCIMENTOS
Art. 36 – A implantação do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos de que
trata esta lei complementar far-se-á em 03 (três) etapas, de conformidade
com o que segue:
I – Primeira Etapa - Consiste no enquadramento inicial do servidor no cargo,
grupo de vencimento e padrão correspondente, devendo ocorrer no prazo de
até 120 (cento e vinte) dias, a contar da vigência desta lei complementar.
II – Segunda Etapa - Consiste na implantação da progressão por titulação que
ocorrerá no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da
vigência desta lei complementar;

III – Terceira Etapa – Consiste na aplicação da primeira progressão por mérito,
mediante o sistema de avaliação de desempenho, ocorrendo 730 (setecentos e
trinta) dias após a entrada em vigor desta lei complementar.
Art. 37 – Para fins do enquadramento previsto no Inciso I do art. 35 desta lei
complementar, será considerada a situação do servidor na data da publicação
desta lei no que se refere ao vencimento básico e incorporações no mesmo,
principalmente o adicional de nível universitário, devendo ocorrer no grau ou
padrão de vencimento equivalente ou no imediatamente superior,
respeitando-se o esquema básico do parágrafo primeiro deste artigo.
§ 1.º – Para este enquadramento, será considerado o seguinte esquema
básico:
I – Servidores admitidos em cargo efetivo, no período de 1987 até a publicação
desta lei, serão enquadrados no grau B do respectivo cargo ou grupo de
vencimento, respeitando-se para fins remuneratórios a proporcionalidade
vinculada à jornada de trabalho;
II – Servidores admitidos em cargo efetivo, no período de 1980 a 1986, serão
enquadrados no grau C do respectivo cargo ou grupo de vencimento,
respeitando-se para fins remuneratórios a proporcionalidade vinculada à
jornada de trabalho;
III – Servidores admitidos em cargo efetivo, no período anterior ao ano de
1979 (incluindo este ano), serão enquadrados no grau D do respectivo cargo ou
grupo de vencimento, respeitando-se para fins remuneratórios a
proporcionalidade vinculada à jornada de trabalho.
§ 2.º – Neste processo de enquadramento, observar-se-á a instrução essencial
e a experiência profissional exigidas para o cargo ou função, anteriormente a
vigência desta lei, exceto em se tratando de profissão regulamentada por
exercício profissional.
§ 3.º – Quando do enquadramento previsto na Primeira Etapa, o setor
competente do Município de Aracaju, emitirá declaração de situação
funcional individualizada, face às regras de enquadramento e a jornada
semanal de trabalho fixada.
§ 4.º – Da emissão da declaração e ciência do servidor caberá recurso no prazo
de 30 (trinta) dias.
Art. 38 – Para fins da implantação da progressão por título de que trata o
inciso II do art. 35 desta lei complementar, serão considerados os cursos da
seguinte forma:
§ 1.º – Os cursos previsto nos incisos IV e V do art. 25 desta lei complementar,
somente serão considerados desde que realizados no prazo máximo de 24

(vinte e quatro) meses anteriormente à vigência desta lei complementar e no
limite de 01 (um) curso.
§ 2.º – Os cursos previstos no inciso VIII do art. 25 desta lei complementar,
serão considerados desde que realizados no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) meses anteriormente à vigência desta lei complementar e no limite
de 02 (dois) cursos.
§ 3.º – Os demais cursos serão considerados para os fins da progressão por
título, independentemente da data de conclusão.
Art. 39 – Para fins do previsto no inciso II do art. 35 desta lei complementar,
não serão considerados os cursos que já foram utilizados como quesito para
promoção funcional estabelecida no art. 263 e parágrafos da lei 1.464/88,
bem como pelo decreto 98/97.
Art. 40 – Para os servidores novos, aprovados no estágio probatório de 36
(trinta e seis) meses, o enquadramento via progressão por mérito dar-se-á no
grau ou padrão de vencimento seguinte do cargo objeto do concurso público.
Art. 41 – Todo o processo de implantação e desenvolvimento do Plano de
Carreira, Cargos e Vencimentos em suas diversas etapas será coordenado e
regulamentado pelo Poder Executivo, com o auxílio da comissão a ser
instituída para esta finalidade, devendo ser dada ampla divulgação ao
processo.
3.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 42 – Para fins de aplicação do inciso I do art. 21, somente será
considerado o tempo de serviço contínuo e imediatamente anterior.
Art. 43 – Nenhuma perda financeira poderá resultar do enquadramento, sendo
assegurado ao servidor da Categoria Ocupacional Saúde a percepção de
adicional de irredutibilidade.
Art. 44 – Para fins de cálculo de complemento remuneratório, relacionado
com as gratificações específicas da saúde constante dos incisos I, II, III e IV
deste artigo, será considerado o padrão de vencimento referente à posição do
servidor no PCCV, as vantagens pessoais incorporadas e demais gratificações
previstas na lei nº 1.464/88.
I – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho;
II – Gratificação por vinculação do Programa de Saúde da Família – PSF;
III – Gratificação por Serviços Técnicos Especializados de gestão, peritagem e
auditoria;

IV – Gratificação por participação de servidor em eventos e campanhas de
saúde.
§ 1º. Fica estendido a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de
Saúde, o pagamento das gratificações referidas nos incisos I a IV deste artigo,
obedecidos os critérios estabelecidos em regulamento próprio.
§ 2º. O Poder Executivo regulamentará por Decreto a implementação das
gratificações constantes no presente artigo.
Art. 45 – Os servidores vinculados à carreira implantada por esta lei farão jus
aos seguintes adicionais e gratificações previstos na lei nº 1.464/88:
1.

a) Terço;

2.

b) Ajuda de custo;

3.

c) Diárias;

4.

d) Gratificação Natalina;

5.

e) Gratificação por trabalho noturno;

6.

f) Gratificação por periculosidade;

7.

g) Gratificação por serviço extraordinário;

8.

h) Gratificação por serviço insalubre.

Art. 46 – O cálculo da gratificação por serviço insalubre da Categoria
Ocupacional da Saúde incidirá sobre o salário mínimo nos percentuais de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), segundo se
classifiquem, respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo.
Parágrafo único – Aos ocupantes de cargo da Categoria Ocupacional Saúde
que atualmente percebam gratificação de insalubridade, aplica-se a regra
prevista no caput deste artigo e o valor da eventual diferença a maior
recebida, incorporar-se-á como vantagem pessoal, sobre a qual incidirá todos
os reajustes legais.
Art. 47 –
Aos servidores da Categoria Ocupacional Saúde que não
preencherem os requisitos para enquadramento e aos que por livre decisão
optarem por não se enquadrarem no PCCV, serão assegurados os direitos
adquiridos e permanecerão no regime da lei nº 1.464/88
Parágrafo Único – A opção indicada neste artigo, deverá ser formalizada junto
ao setor competente do Município, no prazo de 30 (trinta) dias após a
publicação desta lei.

Art. 48 – Os servidores inativos da Categoria Ocupacional Saúde, serão
igualmente enquadrados, conforme situação funcional na data de sua
aposentadoria, considerando o previsto no art. 36 e observações do Anexo II
desta lei e a jornada semanal de trabalho efetivamente cumprida.
Art. 49 - As despesas com a execução desta lei complementar correrão por
conta de dotação própria consignada no orçamento de despesas de pessoal do
Poder Executivo, suplementada se necessário.
Art. 50 – Para os cargos criados ou ampliados por esta lei, fica autorizado à
realização de Concurso Público, até o quantitativo autorizado constante do
Anexo II, respeitando-se a legislação específica, o interesse dos serviços e a
garantia da continuidade da assistência prestada à população.
Art. 51 – Fica revogada a Lei Municipal nº 2.983, de 28 de dezembro de 2001,
e, em especial as disposições contidas na lei nº 1.464/88 no que forem
incompatíveis com esta lei complementar.

1.

ANEXO – I
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E DENOMINAÇÕES.
2.
SITUAÇÃ
SITUAÇÃO
O ANTERIOR
ATUAL
Agente de Saúde Pública.
(3) Agente de
Saúde Pública.
Assistente Social.
(2) Assistente
Social
em
Saúde.
(1) Atendente
de Consultório
Dentário
(ACD).
Auxiliar de Enfermagem.
- Auxiliar de
Enfermagem.
Auxiliar de Saneamento.
(2) Agente de
Vigilância em
Saúde - II.
(2/3)Agente
de Vigilância
em Saúde–I.
Auxiliar de Serviços de Saúde.
(3) Auxiliar de
Serviços
de
Saúde.
Biólogo.
(2) Técnico de
Vigilância em
Saúde.
Bioquímico.
(2) Técnico de
Vigilância em
Saúde.
Enfermeiro.
- Enfermeiro.
(1)
Farmacêutico.
Fiscal de Higiene.
(2) Agente de
Vigilância em
Saúde - II.
(2/3) Agente
de Vigilância
em Saúde-I.
Fiscal de Saneamento.
(2) Agente de
Vigilância em
Saúde - II.
(2/3) Agente
de Vigilância
em Saúde-I.
(1)
Fisioterape
uta.
(1)
Técnico

Fonoaudiólogo.
Médico.
Médico Veterinário.
Motorista.
Nutricionista.
Odontólogo.
Psicólogo.
Sanitarista.
Técnico de Enfermagem.
Visitador Sanitário.

em
Laboratório de
Análises
Clínicas.
Fonoaudiólogo
.
- Médico.
Médico
Veterinário.
(2) Motorista
de
Ambulância.
Nutricionista.
(2) Cirurgião
Dentista.
(2) Psicólogo
Clínico.
(2) Médico.
- Técnico de
Enfermagem.
(1) Terapeuta
Ocupacional.
(2) Agente de
Vigilância em
Saúde - II.
(2/3) Agente
de Vigilância
em Saúde-I.

Observação: - (1) Cargos a serem criados.
- (2) Cargos renominados com revisão de atribuições.
- (3) Cargos extintos a vagar.
4.
ANEXO – II
QUADRO FUNCIONAL COM O QUANTITATIVO.
NOMENCLATURA / CARGO
5.
Agente de Saúde Pública.

6.
OBSERVAÇÕES
QUANTITATIVO
AUTORIZADO
12
A-Quem tiver curso de Auxiliar de
Enfermagem e registro no COREN,
e estiver exercendo esta função há
dois anos enquadrar neste cargo,
caso contrário fica extinto a vagar.
B- Quem tiver escolaridade mínima
exigida ou curso profissionalizante
formal equivalente, e estiver
lotado e em efetivo exercício há
dois anos na Vigilância Sanitária ou

Epidemiológica, enquadra no cargo
de Agente de Vigilância em Saúde
(I ou II), caso contrário fica extinto
a vagar.
Agente de
Saúde - II.

Vigilância

em

65

Enquadrar os atuais ocupantes dos
cargos de: Auxiliar de Saneamento,
Fiscal de Saneamento, Fiscal de
Higiêne e Visitador Sanitário que
tiverem escolaridade mínima de
nível 2º grau completo ou curso
profissionalizante
formal
equivalente e estiver lotado e em
efetivo exercício há dois anos na
Vigilância
Sanitária
ou
Epidemiológica

Agente de
Saúde – I.

Vigilância

em

30

Enquadrar os atuais ocupantes dos
cargos de: Auxiliar de Saneamento,
Fiscal de Saneamento, Fiscal de
Higiêne e Visitador Sanitário que
tiverem escolaridade mínima de
nível 1º grau completo ou curso
profissionalizante
formal
equivalente e estiver lotado e em
efetivo exercício há dois anos na
Vigilância
Sanitária
ou
Epidemiológica.
Enquadrar os atuais ocupantes do
cargo de Assistente Social lotados e
em efetivo exercício na Secretaria
Municipal de Saúde.

Assistente Social em Saúde.

70

Atendente de
Dentário (ACD).

141

Consultório

Auxiliar de Enfermagem.
Auxiliar
Saúde.

de

Serviços

422
de

185

De acordo com as áreas de atuação
previstas no Anexo V
Quem tiver curso de Auxiliar de
Enfermagem e registro no COREN e
estiver exercendo esta função há
dois anos enquadrar neste cargo,
caso contrário fica extinto a vagar.

Cirurgião Dentista.

163

Enquadrar os atuais ocupantes do
cargo de odontólogos – Ver áreas
de atuação.

Enfermeiro.

310

De acordo com as áreas de atuação

previstas no Anexo V.
Farmacêutico.

15

Fisioterapeuta.

15

Fonoaudiólogo.

10

Médico.

614

Médico Veterinário.

10

Motorista de Ambulância.

100

Nutricionista.

10

Psicólogo Clínico.

25

Enquadrar o atual ocupante do
cargo de psicólogo lotado e em
efetivo exercício na área de Saúde
Mental.

Técnico de Enfermagem.

60

De acordo com as áreas de atuação
previstas no Anexo V

Técnico em Laboratório de
Análise Clínica.
Técnico de Vigilância em
Saúde.

12

Terapeuta Ocupacional.

20

30

De acordo com as áreas de atuação
previstas no Anexo V

Atuar em Áreas Básicas e Serviços
Especializados
e
de
Urgência/Emergência.

Enquadrar os atuais ocupantes do
cargo de motorista lotados e em
efetivo exercício nesta função na
Secretaria Municipal de Saúde, com
curso de direção defensiva e de
primeiros socorros.

Enquadrar os atuais ocupantes dos
cargos de Biólogo e Bioquímico,
lotados em efetivo exercício na
área de Vigilância em Saúde.

1.
ANEXO – III
CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS POR GRUPOS DE VENCIMENTOS – GRAUS /
PADRÕES DE VENCIMENTOS PARA EVOLUÇÃO NA CARREIRA.
G.V.
CARGOS
GRAUS/PADRÕES DE
VENCIMENTOS
I
- Agente de Saúde Pública *
A(01)–B(03)–C(04)–D(05)–E(06)- Auxiliar de Serviços de Saúde*
F(07)
G(08)–H(09)–I(10)–J(11)-K(12)–
L(13)

II

III

IV

V

M(14)–N(15)–O(16)-P(17)–Q(18)R(19)
A(08)–B(10)-C(11)-D(12)-E(13)F(14)

-Atendente de
ConsultórioDentário(ACD)
- Auxiliar de Enfermagem.
- Motorista de Ambulância.
G(15)–H(16)–I(17)–J(18)– K(19)–
- Agente de Vigilância em Saúde-I L(20)
*.
M(21)–N(22)–O(23)–P(24)–Q(25)R(26)
- Agente de Vigilância em Saúde – A(12)–B(14)-C(15)-D(16)-E(17)F(18)
II
- Técnico de Enfermagem.
- Técnico em Laboratório de G(19)–H(20)–I(21)–J(22)–K(23)–
Análise Clínica.
L(24)

- Farmacêutico.
- Fisioterapeuta.
- Fonoaudiólogo.
- Nutricionista.
- Psicólogo Clínico.
-Técnico de Vigilância em Saúde.
- Terapeuta Ocupacional.
- Assistente Social em Saúde.
- Cirurgião Dentista.
- Enfermeiro.
- Médico Veterinário.
- Médico.

M(25)–N(26)–O(27)–P(28)–Q(29)R(30)
A(34)–B(36)-C(37)-D(38)-E(39)F(40)
G(41)–H(42)–I(43)–J(44)–K(45)–
L(46)
M(47)–N(48)–O(49)–P(50)–Q(51)R(52)
A(42)–B(44)-C(45)-D(46)-E(47)F(48)
G(49)–H(50)–I(51)–J(52)–K(53)–
L(54)

M(55)–N(56)–O(57)–P(58)–Q(59)R(60)
*Extinto a vagar, os cargos ocupados por servidores lotados e em efetivo
exercício na Secretaria Municipal de Saúde.
ANEXO – IV

TABELA DE VENCIMENTOS
(O valor do vencimento previsto refere-se à carga horária
semanal de 40 horas)

PADRÃO

VENCIMENTO

PADRÃO

VENCIMENTO

* 01
02
03
04
05
06
07
* 08
09
10
11
* 12
13
14
15
16
17

280,00
291,20
302,85
314,96
327,56
340,66
354,29
368,46
383,20
398,53
414,47
431,05
448,29
466,22
484,87
504,26
524,43

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
* 34

545,41
567,23
589,92
613,52
638,06
663,58
690,12
717,72
746,43
776,29
807,34
839,63
873,22
908,15
944,48
982,26
1.021,55

* Obs: - Vencimento Básico Inicial dos Grupos de Vencimentos.

PADRÃO
35

ANEXO – IV (Continuação)
VENCIMENTO
PADRÃO
1.062,41
52

VENCIMENTO
2.069,45

36

1.104,91

53

2.152,23

37

1.149,11

54

2.238,32

38

1.195,07

55

2.327,85

39

1.242,87

56

2.420,96

40

1.292,58

57

2.517,80

41

1.344,28

58

2.618,51

* 42

1.398,05

59

2.723,25

43

1.453,97

60

2.832,18

44

1.512,13

45

1.572,62

46

1.635,52

47

1.700,94

48

1.768,98

49

1.839,74

50

1.913,33

51

1.989,86

* Obs: - Vencimento Básico Inicial dos Grupos de Vencimentos.
ANEXO – V
DESCRITIVO DOS CARGOS CONTEÚDO:
1. -

CÓDIGO DO CARGO – CBO

2. -

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA.

3. -

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO.

4. -

ÁREA (s) DE ATUAÇÃO (ões).

5. -

JORNADA (s) SEMANAL (is) DE TRABALHO.

6. -

VENCIMENTO INICIAL DO CARGO.

7. -

FORMAS DE PROVIMENTO DO CARGO.

8. -

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS.

ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA.

G.V.
I

CÓDIGO – C.B.O. 5-72.90

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. - Prestar cuidados básicos, sob supervisão, participar de processos de
educação em saúde e de atividades de ações coletivas de saúde.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
(Extinto a vagar)

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL – 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 280,00.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Apoio as Ações de Atenção à Saúde.
- Apoio as Ações Assistenciais.
• OBS: - Extinto a Vagar.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

G.V.
I

CÓDIGO – C.B.O. – 5-72.90

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
- Prestar cuidados básicos, sob supervisão, participar de processos de
educação em saúde e de atividades de ações coletivas de saúde.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
(EXTINTO A VAGAR)

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL – 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 280,00.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Apoio as Ações de Atenção à Saúde.
- Apoio as Ações Assistenciais.
• OBS: - Extinto a Vagar.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - I

G.V.
II

CÓDIGO – C.B.O. 3-19.20

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
- Orientar e executar trabalhos de inspeção em locais sujeitos a Vigilância

em Saúde; participar em programas comunitários de saúde, de processos
de controle de roedores, artrópodes e vertebrados de importância
sanitária, de programas de saúde coletiva e de educação em saúde.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
(EXTINTO A VAGAR)

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 368,46.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Vigilância em Saúde.
• OBS: - Extinto a Vagar.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD)

G.V.
II

CÓDIGO – C.B.O. – 3-94.30

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. - Atuar sob a supervisão do cirurgião dentista, auxiliando-o em seu
atendimento de consultório, desenvolvendo as atividades de
odontologia preventiva e de educação em saúde geral / bucal.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - 1º Grau completo.
2. - Curso profissionalizante específico.
3. - Registro no C.R.O. – Sergipe.

• JORNADA PADRÃO – 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 368,46.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Saúde Bucal em Unidades de Saúde e no P.S.F.
• FORMA DE PROVIMENTO - Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

G.V.
II

CÓDIGO – C.B.O. – 5-72.10

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. - Prestar cuidados básicos de enfermagem, sob a coordenação e a
supervisão do enfermeiro, nos diferentes níveis de complexidade das
ações de saúde; participar de processos de educação em saúde e de
atividades de ações coletivas.
* Obs: Atribuições estabelecidas pela Lei de Exercício Profissional nº 7.498
regulamentada pelo Decreto nº 94.406.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - 1º grau completo.
2. - Curso profissionalizante específico.
Registro no COREN/Sergipe.
• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA (s) OPCIONAL (is) – 36 hs/sem.
- 40 hs/sem.
- 24 hs/sem. (interesse do serviço).
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 368,46.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – P.S.F., Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios e
Serviços do Sistema de Urgência / Emergência.
• FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Pùblico.

ANEXO – V (Por Cargo)
DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA.

G.V.
II

CÓDIGO – C.B.O. 9-85.90

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
Dirigir veículos automotores em geral e específico da saúde; transportar
pessoas ou materiais em veículos; fazer entregas de malotes ou documentos,
auxiliar no embarque, desembarque, movimentação de pacientes e processos
de suporte que garantam a vida do mesmo, zelar pela segurança de
passageiros e cargas que lhe forem confiados e pela limpeza e conservação /
manutenção do veículo; observar medidas de segurança e a legislação
específica.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1.
2.
3.
4.

-

1º Grau completo.
Habilitação profissional e Curso de Direção Defensiva.
Curso na área de Urgência / Emergência.
Experiência a ser estabelecida em Edital do Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO – 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 368,46.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Transporte de Pacientes.
• FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - II

G.V.
III

CÓDIGO – C.B.O. 3-19.20

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. -

Desenvolver atividades de nível médio, relacionadas à vigilância em
saúde e à inspeção sanitária; realizar análises técnicas, coletas de
amostras, elaborar relatórios, aplicar penalidades previstas em
legislação específica; participar de programas de saúde coletiva e
de educação em saúde.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. 2º Grau completo e/ou Curso Técnico em: Saneamento,
edificações, alimentos, química, nutrição, patologia clínica,
agronomia, agropecuária e segurança do trabalho.
2. - Experiência profissional a ser estabelecida em Edital de Concurso
Público.

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL – 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 431,05.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Vigilância em Saúde.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

G.V.
III

CÓDIGO – C.B.O. 0-72.10

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. Exercer as atividades, de nível médio, atribuídas à equipe de
enfermagem, assistir o enfermeiro no planejamento, programação,

orientação e supervisão das atividades auxiliares de enfermagem, na
prestação de cuidados a pacientes em estado graves, na prevenção e no
controle de infecção hospitalar e executar atividades de assistência de
enfermagem, excetuadas as privativas de enfermeiro e as referidas no
art. 9º do Decreto lei nº 94.406 que regulamenta a Lei do Exercício
Profissional nº 7.498.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - 2º grau completo.
2. - Curso profissionalizante específico.
3. - Registro no COREN/Sergipe.
4. - Experiência a ser estabelecida em Edital de Concurso Público.
• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL – 36 hs/sem.
- 24 hs/sem. (interesse do serviço)
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 431,05.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Unidades de Saúde e Serviços vinculados ao
Sistema de Urgência/Emergência.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA.

G.V.
III

CÓDIGO – C.B.O.

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. - Executar atividades técnicas em Laboratório de Patologia Clínica,
realizandos à dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e
química, realizando e orientando exames, testes e cultura de
microorganismos, por meio de manipulação de aparelhos de laboratório
e por outros meios para possibilitar diagnóstico, tratamento ou
prevenção das doenças; segue rigidamente os padrões técnicos
estabelecidos para realização dos exames e as normas de biosegurança.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - 2º grau completo.
2. - Curso profissionalizante específico.
3. - Experiência a ser estabelecida em Edital de Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 431,05.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Laboratório de Patologia Clínica.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)
DESCRIÇÃO DO CARGO
- FARMACÊUTICO.

G.V.
IV

CÓDIGO – C.B.O. 0-67.10
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. Desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos,
desde a padronização, passando pelo processo de aquisição,
manipulação, armazenagem, controle de qualidade e distribuição;
supervisionar as atividades desenvolvidas no setor inclusive do pessoal
auxiliar, as rotinas e processo de dispensação; participar das comissões
de padronização e de controle de infecção hospitalar e de atividades
de fármaco-vigilância, de ações de saúde coletiva e educação em
saúde.
2. Executar atividades de análises em Laboratório de Patologia
Clínica, realizando e orientando exames, testes e cultura de
microorganismos, por meio de manipulação de aparelhos de
Laboratório e por outros meios para possibilitar diagnósticos,
tratamento e prevenção de doenças; emite e se responsabiliza pelos
laudos; segue rigidamente os padrões técnicos estabelecidos para
realização dos exames e as normas de bio-segurança.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior em Farmácia.
2. - Registro no Conselho de Classe.
3. - Especialização e/ou experiência na área a ser estabelecida em
Edital do Concurso Público.
• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL – 40 hs/sem.

• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.021,55.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Vigilância em Saúde.
- Materiais e política farmacêutica.
- Laboratório de Patologia Clínica.
• FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)
DESCRIÇÃO DO CARGO
1. - FISIOTERAPEUTA.

G.V.
IV

CÓDIGO – C.B.O. 0-76.20

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. Executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de
recuperar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente,
após diagnóstico, desenvolver atividades de habilitação e de
reabilitação junto com equipe multiprofissional de saúde nas diversas
áreas assistenciais.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior em Fisioterapia.
2. - Registro no Conselho de Classe.
3. - Especialização e/ou experiência a ser estabelecida em Edital do
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL – 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.021,55.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Unidade de Saúde e área de Reabilitação Física e
Psico-Social.
• FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

FONOAUDIÓLOGO.

G.V.
IV

CÓDIGO – C.B.O. 0-79.25

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. - Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral,
empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento
fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, para
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; participar de
processos educativos e de vigilância em saúde, principalmente nos
ambientes de trabalho.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior em Fonoaudiologia.
2. - Registro no Conselho de Classe.
3. - Especialização e/ou experiência a ser estabelecida em Edital do
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.021,55.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Unidades de Saúde e Área de Reabilitação.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

NUTRICIONISTA.

G.V.
IV

CÓDIGO – C.B.O. 0-68.10

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. -

Planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e avaliar

serviços de alimentação e nutrição; elaborar e/ou participar de estudos
dietéticos, de programas e cursos relacionados com alimentação e
nutrição; prestar assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial e
participar de programas de educação e vigilância em saúde.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior em Nutrição.
2. - Registro no Conselho de Classe.
3. - Especialização e/ou experiência a ser estabelecida em Edital do
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.021,55.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Unidades e Serviços de Saúde.
- Vigilância em Saúde.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

PSICÓLOGO CLÍNICO.

G.V.
IV

CÓDIGO – C.B.O. 0-74.35

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. - Atuar no âmbito da saúde nos seus diversos níveis, procedendo ao
estudo e à análise dos processos intra e interpessoais e dos mecanismos
do comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas
psicológicas e psicoterápicas e outros métodos de verificação para
possibilitar a orientação do diagnóstico e da terapêutica; participar de
equipes multiprofissionais visando a interação de conhecimentos e
práticas, na perspectiva da interdisciplinaridade onde se dêem as
relações de trabalho e a construção dos projetos terapêuticos
individuais ou coletivos.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior em Psicologia.
2. - Curso de Especialização/habilitação ou experiência profissional
em área de saúde.
3. - Registro no Conselho de Classe.

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.021,55.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Unidade de Saúde e área de Saúde Mental.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

G.V.
IV

CÓDIGO – C.B.O. 3-19.20

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. - Desenvolver atividades de nível superior, relacionados à vigilância
em saúde e à inspeção sanitária, coordenar e supervisionar os processos
de vigilância, fiscalização e inspeção de estabelecimentos prestadores
de serviços diversos, industriais e comerciais, assessorar atividades
específicas de vigilância, participar de programas de saúde coletiva e
de educação em saúde e aplicar as penalidades previstas em legislação
específica, em função de riscos a saúde geral e ocupacional e riscos de
danos ambientais.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
Graduação Superior em: Biologia, Bioquímica, Biomédico,
1. Química, Engenharia em Agronomia, Alimentos, Química e Sanitária,
Enfermagem, Física, as relacionadas ao Meio Ambiente e os
estabelecidos em Edital do Concurso Público.
2. - Registro no Conselho de Classe respectivo quando obrigatório.
- Especialização e/ou experiência a ser estabelecida em Edital do
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.021,55.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Vigilância em Saúde
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
1. -

TERAPÊUTA OCUPACIONAL.

G.V.
IV

CÓDIGO – C.B.O. 0-76.30

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais com a
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental e
física do paciente; participar de programas e projetos de habilitação,
capacitação e reabilitação e educação em saúde, integrar equipes
multiprofissionais / interdisciplinares, objetivando construir projetos
terapêuticos individuais e coletivos.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior em Terapia Ocupacional.
2. - Registro no Conselho de Classe.
3. - Especialização e/ou experiência a ser estabelecida em Edital do
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.021,55.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Unidades de Saúde, Área de Saúde Mental e
Reabilitação.
• FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)

DESCRIÇÃO DO CARGO
G.V.

2. -

ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE

V

CÓDIGO – C.B.O. 0-73.15

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
2. Prestar serviços de âmbito social a indivíduos ou grupos, em
tratamento de saúde, identificando e analisando seus problemas e
necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando os
processos básicos de assistência social, para facilitar a recuperação do
paciente e promover sua reintegração ao meio social, familiar e de
trabalho; desenvolver atividades de educação e vigilância em saúde.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
4. - Graduação superior em Serviço Social.
5. - Curso de especialização/habilitação ou experiência profissional
em área da saúde.
6. - Registro no Conselho de Classe.

• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL – 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.398,05.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Unidades e Serviços de Saúde.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)
DESCRIÇÃO DO CARGO
1. - ENFERMEIRO.

G.V.
V

CÓDIGO – C.B.O. 0-71.10

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. - Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar
atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, nos
diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos
educativos, de formação e de ações coletivas e de vigilância em saúde.
Planejar, coordenar. Controlar, analisar, avaliar e executar
2. -

atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e
prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do
Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis
do Sistema.
*Obs: Exercício profissional regulamentado pela lei nº 7.498 e decreto lei
nº 94.406.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior como Enfermeiro.
2. - Registro no COREN/Sergipe.
3. - Especialização e/ou experiência a ser estabelecida em Edital de
Concurso Público.
• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA (s) OPCIONAL (is) – 24 hs/sem. (interesse do serviço)
- 36 hs/sem.
- 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.398,05.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – P.S.F., Unidades de Saúde, Ambulatórios, Serviços
do Sistema de Urgência/Emergência e Vigilância em Saúde.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)
DESCRIÇÃO DO CARGO
1. - CIRURGIÃO DENTISTA.

G.V.
V

CÓDIGO – C.B.O. 0-63.10

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região buçomaxilo-facial, utilizando procedimentos clínicos e cirúrgicos para
promover e recuperar a saúde bucal e geral, elaborar e aplicar medidas
de caráter coletivo, para diagnosticar, prevenir e melhorar as
condições de saúde bucal da comunidade; supervisionar os auxiliares;
participar de atividades de formação (auxiliares e técnicos) e de
vigilância em saúde.
2. - Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de
Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte
técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais
(organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único
de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior em Odontologia.
2. - Registro no C.R.O./Sergipe.
3. Especialização e/ou experiência a ser estabelecida em Edital de
Concurso Pùblico.
• JORNADA PADRÃO – 20 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL– 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.398,05.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – P.S.F., Unidades de Saúde, Serviços de
Urgência/Emergência e Área de Vigilância.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
• Obs: As jornadas de Trabalho quando vinculadas ao Sistema de
Urgência/Emergência, poderá ser de: 12 hs/ 24 hs / 36 hs. Semanais.
- A jornada de 15 hs. Semanais, só será permitida aos atuais ocupantes do
cargo Cirurgião Dentista, quando do enquadramento no PCCV.
ANEXO – V (Por Cargo)
DESCRIÇÃO DO CARGO
G.V.
1. - MÉDICO VETERINÁRIO.
V

CÓDIGO – C.B.O. 0-65.10

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de
proteção sanitária, aplicando conhecimentos e métodos para assegurar
a saúde da comunidade; executar ações de controle de zoonoses, de
vigilância em saúde e de educação em saúde e aplicar as penalidades
previstas em legislação específica, em função de situações de riscos a
saúde individual ou coletiva.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior em Veterinária.
2. - Registro no Conselho de Classe.
3. - Especialização e/ou experiência a ser estabelecida em Edital do
Concurso Público.
• JORNADA PADRÃO – 30 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL– 20 hs/sem.
1.
• Obs: - A jornada de 15hs. Semanais, só será permitida aos
atuais ocupantes do cargo de Médico Veterinário, quando do
enquadramento no PCCV.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.398,05.

• ÁREAS DE ATUAÇÃO – Vigilância em Saúde e Serviço de Controle de
Zoonoses.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
ANEXO – V (Por Cargo)
DESCRIÇÃO DO CARGO

G.V.
V

- MÉDICO.
CÓDIGO – C.B.O. 0-61.05

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:
1. Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e
ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e lesões
do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos
cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e
pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do
SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos
educativos e de vigilância em saúde.
2. - Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de
Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte
técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais
(organizar a demanda e oferta de serviços) no Âmbito do Sistema Único
de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:
1. - Graduação Superior em Medicina.
2. Especialização específica estabelecida em Edital do Concurso
Público.
- Registro no C.R.M./Sergipe.
• JORNADA PADRÃO – 20 hs/sem.
• JORNADA OPCIONAL– 40 hs/sem.
• VENCIMENTO INICIAL – R$ 1.398,05.
• ÁREAS DE ATUAÇÃO – P.S.F., Unidades de Saúde, Serviços de Urgência e
Emergência, área de auditoria, avaliação, regulamentação do sistema.
•FORMA DE PROVIMENTO – Concurso Público.
• OBS: - As jornadas de trabalho quando vinculadas ao Sistema de
Urgência/Emergência poderá ser de: 12hs / 24hs. / 36hs. Semanais.
• A jornada de 15 hs. Semanais, só será permitida aos atuais ocupantes do
cargo de médico, quando do enquadramento no PCCV.
Palácio “Ignácio Barbosa”, em Aracaju, 02 de Julho de 2003.
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