
AHEXO I 

SITUAÇÃO ATUAL 

Denominação do 
cargo 

I-Dirotor TQOIÍGO 
do Departamento 
-Dcpartanento de 
Controle do Pea 
BOal-0EC0P£ 

II-Assistente Jur! 
dl co - D6OTPE--
GJ\B. 

XII-Assistente Tíc 
nibo da D1X6-" 
çSo II 
-B/lotacão (Lei 
rt» 9.417/82} 

IV-AsslsteAte Téc-
nico de Direção 
II - DBOOP&-GAB 

DA-L3 

DA-U 

DA-11 

DA-11 

IftPEUfe-ftggyA.AO Dl.CRl.TO N<?21.921 .PE 7 DE FBVLHtIRQ PU l.lftl, ÜABIHLTE DO DKPAHTÁMLNTO PB RfcCUKSUÜ 110*0^66 - hllll 
SITUAÇÃO HOVA 

PP Fbma do provimento 

Livre prwiroonto cn oo~ 
BlssSo entre portadores 
de diplcna do nível st*» 
riar ou habilitação le? 
g&l equivalente liei n? 
9.904/95) 
Livro provinento em oo*> 
missão entre Integrantes 
da carreira da Procura-
dor. 
Livre provimento ej» comiiii: 
são entxe titulares de • 
cargos de AAninistrador 
I, II, III ou IV oom, no 
nXnimo 5 anos na carrelri 
Livre provimento em oemi 
são entre portadores (£ 
diploma de nível unlvars: 
tlrio ccnpatlvel ocn a" 
área de atuação 

Denominação do 

I-Dirotor TScnloo 
de Depnrtonçnto 
-Departamento da 
Recursos Hisnanos 

TI-Asslstente Jurí-
dioo - DWHGAB. 

II-Assisbente TÉc-
nioo de DireçSc 
II - DRH-GAB. 

! rv-Assietente T&nl 
oo de Direção Xl 

LOT. 

DA-13 

t*-ll 

CA-U 

Bft-11 

PP Forno da pcoviscnto 

Livro provlncnfao cn oomls< 
sífa entxe portxJort-s do 
dlplonu de nível superior 
ou habilitação legal equi-
valente (Lei n9 9.904/85» 

Livre provimento cm comis-
süj entxe Integrantes da 
carreira de Procurador 

Livre provimento em Demis-
são entxe titulares de cai 
goa efe Administrador I,Xl7 
III ou IV oom, no mínimo 
5 anos na carreira. 
Livre provimento em comis-
são entre portadores de 
diploma de nível universi-
tário oonpatível com a ã-
rea de atuação 



ANEXO 1 
S I T U A Ç Ã O ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

Denominação do 
cargo LOT. PI> Forma do provimento Denominação do 

cargo ÜOT. RfcF. Fomi de pcovlncnto 

V-Asai»tente AAni-
niatrativo 
C600PE-GAB. 
DBCOPE-4 

VI-Auxiliar da Ga-
binete -
DEOOPE-GAB 

VII-Chefe de Seção 
-(Admln.Gerai) 
-Seção de Cadaji 
tro de Vanfca-" 
gans-DBQCtE-2 

VIII-Ehcanegaâo 
de Setor {Adn 
Geral) -
-Setoc da Expe 
dienta -

DA-07 

DA-01 

WV-M 

DA-04 

Livre provimento em 
sSo entre servidores 
cipais. 

ssistente Acbnir 
nistrativo 
DRH-GAB. 

Livre provrürenfco era comü Tb 
são pelo Secretário entxí 
servidores municipais 
Livre provimento «n cani4/I 
são entre titulares . do* 
cargo de Oficial de Adnt« 
nistração Geral IV. 

-Auxiliar de Gabl 
nete - DRtf-GAB ~ 

Livre provimento era ccníi 
são entre titulares do 
cargo de Oficial de Adn. 
Qeral III ou II. 

I-Chefe de Seção 
(Mm-Geral 1 
-Seção de Esqpe-
diente-DRH-GAE 

5 /III-E^carregaiD de 
Setor (Adm.Oe-
ral) 
-Setor de Rei* 
torios-DPH-G-

DA-07 

ttt-01 

DA-06 

DA-04 

Livre provimento « 
são entre servidores niini-
cipais. 

Livre provimento em oomis-
são pelo Secretário entre 
servidores - nunicipais. 
Livre provimento om comis-
são entre titulares do 
cargo de Oficiai de Admi-
nistração Geral IV. 

Livre provinento em admis-
são entre titulares do -
cargo de Oficial de Adra. 
Geral III ou II. 

ANEXO II 

ATUAL 

TAtUJA ANIOtA AO IMPO-'IP W 2 1 . 9 2 1 , DE 7 CE IWtrt-JiHO l*. 1.986 

tanomlnnçSo da 
Função IOT. SIMB. - Forma do daalgnação Denominação da 

função IOT, SM». - Fbrmi do designação 

X-Auotillar de Ad-
ministração 
DtCCTB-GAD. 
DEDOPE-1 
MOOPE-2 
DBOQPfiO 
D3EPE-4 
DBOOPB-5 

25 

20 
1 
1 
1 
1 
1 

FG.2 Designação polo Diretor 
ào Dcportnrcnto ontra -
servidores municipais» 

I-Auxiliar de Ad-
ministração 
ORIHGAB. 
DRH-l 
DGH-2 

ORH-4 
DRH-5 

25 

5 
4 
4 
4 
4 
4 

rc.2 Designação polo Ditubar 
do Departamento entre 
servidores nunicipais. 

II-Auxllior da Ga-
binete 
MSEPB-3 

1 rc.i — Designação pelo Diretor 
do Departamento, 

Il-Auxiliar ds 
Administração 
PWKttB. 

1 rc.i Designação pelo Diretor 
do Depor tanen to. 

ANEXO I I I TABULA ANKXA AÍ) m 9 1 . 9 2 1 , PB 7 DE H M a C I W DK I 
DTV1SXU"OK"CAIMU;TM> 

DonomlruiçSo do 
CArgo Lar. pp Fbrma de pcovincnbo Denominação do 

cargo IOT. R13\ PF tocim do pravitnJiibo 

I-Dlrator da Divi-
são tôcnlc* 

-Divisão da Cadas 

1 TW-II X Livre provimento em co-
missão entro portadores 
da dlplaiu do nível uni-
versitário 

I-Diretor do Divi-
são iGcnica 
-Divisão do Cadas 
tro 

1 M - N i Livra provimento on cry 
missão entro portadores 
da diploma di nível uni-
versitário 



IkWEXO III SITUAÇflO ATUAL SITtiAr/W ftPVft. 
Uwcmlnnçâo do 

cargo icrr. P P Poma de provimento Denominação <to 
oanjo LOT. RÍT. pp ftocmn da provinvnto 

II-Assis tente Téc-
nico 

Ill-Diretor de Sub 
divisão 

-Subdivisão de 
Ingresso^ 
-Subdivisão de 
Quadros 
-Subdivisão da 
Instrução « Do-

CW09 

DA-09 

Livro provimento era oo~ 
missão entre servidores 
municipais portadores da 
diplaiu de nível univer-
sitário. . 
Livre provimento m co-
missão entre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível univer-
sitário. 

II-Assistenba Téc-
nico 

IlX-Oefe da Seção 
Técnica 

-Seç3o Técnica 

DA-09 

DA-Q9 

-Subdivisão de 
Operação do Sis 

XV-Auxlliar de Ga-
binete 

V-a»fie de Seção 
(Adm.Geral) 

-Seção de Acompa-
nhamento e Audi-
toria 
-Seção de Expedi-
ente 

VI-Ehcarxegado de 
Setor Ctón.Qe-
ral) 

-Setor de Contro-
le 
-Setor de Verifi-
cação e Preparar-
çao 

-Setor de tegisr-
tros 
-Setor de Posse 
-Setor de Inicio 
de Exercício 
-Setor de Quadro 
Especial I 
-Setor- de Quadro 
Especial II 
-Setor de Qiadxo 
Setorial I 
-Setor de Quadro 
Setorial II 

-Setor de Análise 
âe Cargos . 
-Setor de Acumula 
çao de Cargos 
-Setor de Certi-
dões 
-Setor de Estudos 
e Informações 

-Setor de Assento 
inentos e Revisão 
I 
-Setor de Assenta 
mentos e Kevisac 
II 
-Setor de Expedi-
ente e Instrução 
-Setor de Dccvrcr 
taçao e Audlto--
ria 

1 7 

DA-01 

QA-QG 

CA-04 

Livre provimento em co-
missão pelo Secretário 
entre servidores munici-
pais. 
Livre pcuvinento em co-
missão entre titulares <k 
cargo de Oficial de Adra. 
Geral IV. 

Livre provimento em co-
missão entre titulares <3c 
cargo de Oficial de Adm 
Geral III ou II. 

-Seção Técnica 
de Quadros 
-Seção Técnica 
de Instrução e 
Documentação 
-Seção Técnica 
de Apoio ao Sis 
tema 

IV-Auxiliar de Ga-
binete 

V-Oiefe de Seção 
(Adiu Geral). 

-Seção de Alimen-
tação do Sistema 
-5eção de Expedi-
ente 

VI-Ehcarrcgado de 
Setor (Adra. Ge-
ral) 
-Setor de Admis-
são e Contrata-
ção 
-Setor de Elabo-
ração e Acoipa-
nhanenta de Ad-
missão e Contra 
taçao 
-Setor de Ncnea-
çfc 
-Setor de Posse 
-Setor de Inícic 
de Exercício 
-Setor do Quadre 
de Adai tidos 
-Setor do Qiadrc 
do Ensino 
-Setor do Quadre 
de Efetivos 
-Setor do Quadre 
de Carçps em 

Livre provinunto cm co-
missão entre servidores 
municipais portadores de 
diploma d» nível «ilver-
Bltário. 
Livro provlaento era co-
missão entre servidores 
nuilcipals portadores de 
diploma de nível univer-
sitário. 

17 

DA-01 

DA-06 

DA-04 

Livre provimento em oo-
mlssão pelo Secretário en 
tre servidores municipais 

Livre provimento em co-
missão entre titulares dc 
cargo de OEicial de Adn 
Geral IV. 

Livre provimento em co-
missão entre titulares do 
cargo de Oficial de Adra. 
Geral III ou II. 

-Setor de Publi-
cação e Regia-* 
tros 
•Setor de tosm-
lação de Cargo; 

-Setor da Certi 
dão e Registro: 
-Setor de Infor-
mação de Situa-
ção Funcional 
-Setor de Aver-
barão era Pron-
tuário 
-Setor de Anexa 
ção de Docuren 
tos on Prontuã 
rio 
-Setor de Expe-
diente o Ins-
trução 
-Setor de Docu-
mentação e Au-
ditoria. 

MEXO IV 
snwçfo ATUAL 

TAILEWJMÍKA W ™ ™ T * 7 1 N E 7 D E ^ V L K E I R O PÜ X . 9 « T 

Diviafe DE pflraw?rro snwçto nwa 
Denominação do 

Cargo ÍÍJT, FQR4A DE PFDVMJÍIO 
Dcncolnçoo do 

LDT. PQUMA CG PRCWIMfcNID 

I-Administrador 
Diretor da Divi 
são T6cnica 

- Divisão de ?aga 

11-Asaiatenta Tec 

IH-tíLcetor de Sufc 
divisão 

- Registro e Cbn-
trole 

- Vantagens Dsver 

Benefícios Pre-
videnciãrics 

do Sis 

Dft-12 

DA-9 

Livre pcovlmonta en co> 
mi Mâi antro titulares 
do cargo de fcialnistra-
der IV ou III 

livra pcovioento éa co~ 
missão entra servidores 
municipais portadores 
de diploma de nível uni 

Qfr-9 Livre provimento cn co-
missão entre servidores 
sunicipais portadores de 

de nível univer-
sitário 

I-Arikninistrodor 
Diretor da Dlvi 
•ão Tócnica 

- Divisão da Paga 
mento 

H-Assistenta Tfc 
nico 

III-Chefe de Se-
ção Técnica 

- Seção Técnica 
de Remuneração 

- Seção Técnica 
de C&dastro da 

Dft-12 

Dfc-9 

DA-9 

Livro provimento <n corais 
são eifera titulares do / 
cargo de AdhdnlstrodorlV 
ou 111 

Livre provimento cm canis 
> entra servidores muni 

cipaie portadores de di-
ploma de nível universi-
tário 
Livre provimento cm coada 
são entre servidores muni 
cipais portadores de dl-
plona de nível univexsitá 
rio 

- Seção Técnica 
da Benefícios 

- Seção Técnica 
• de Apoio ao 
Sls tona 



IV-AutóLliar de 
Gabinete 

V-Owfe de Seção 
lAda. Geral) 

-Seção de Expedi-
ente 

-Seção de Benefl-

-Seçno da tcaçer 
rtioaento e Audi-
toria 

Vt-&carregado de 
Setor (ídn. Ge-
ral) 

Setor de Pagar 
•entes e Bes -
contos Especi-
ais 
Setor de Conaitj 
natários 
Setor de Apura 
ção de Osbltcfi 
Sete»: de EUfco 
cação de Cá leu 
loa 
Setor de 
são 
Setor de Arqui 
vo 
Setor da Aço -
aentadorla 
Setor de Grati-
ficações 
Setor de SaU-
rio Família a 
Salário Esposa 
Se ter do Qontrc 
le de Saques 
Setor de RIVIS 

Setor de RuxilJ 
os Diversos 
Setor de í"5n-
sóes Aliiwrr.ti-
ciaa 

Dflrl 

DAr6 

Livre provimento eu co- -
missas pelo Secretário 
entre servidores munli:i-
paia 
Livre provimento era co-
missão entre titulares 
do cargo de Oficial de 
Adoinlatração Geral IV. 

Livre provimento em oaftlí 
são entre titulares do -
cargo de Oficial de Aini 
nlatração Geral III cu II 

ZV^-Auxiliar de 
Gabinete 

V- Chefe de Seção 
Qán. Geral 1 

- Seção de Expe* 
diente 

- Seção de Atua* 
lização de Cál 
culos 

- Seção de Aten-

VI-
de setor 
(Aôo.Cerall 

• Setor de Paga*-
nentos e Des -
contos Especi-
ala 

- Setor de canal 
gnatãrios 

- Setor da Apura 
ção de Dâbitce 

- Setor de Elabn 
ração de Câlcu 
loe 

ds 

- Setor da AKJUÍ 

vo 

- Setor de Pspo-

Setor de Ccati-
gicaçõea 
Setor de Salár 
rio FeaUia • 
Salário Espcca 
Setor de Paga-

Setor de Certi-
dões 
Setor de Auxill 
oa Diversos 
Setor de Pea*r 

20 

cias 

Cft-1 

Cft-6 

Cft-4 

Livre provimento era ad-
missão pelo Secretário 

pais 
livre provimento i 
são entre titulares do / 
cargo de oficial de *knl< 
nlstxação Geral IV 

Livre provimento em canis 
são entre titulares do -
cargo de Oficial de A±ni~ 
nlatração Geral III cu II 

JWEP IV SntlNÇto ATUAL prvrsJto m iwymm) 

LOT, 

snwcfo NOTO 

JQMA DE FKVXMMIO 
Denominação do 

wr vcm\ DB n c v m n o 

- Setor de Apo-

- Setor de Cüra-

tação 4o siste-
ma 

- Setor de Oura-

Sator de Expe-
diente e Ins-
trução 
Setor de flooí" 

Controle 
Setor de Dxsi" 
•entação e Au-
ditoria 
Setor de ftece2 

- Setor'de Expe-
diente e Ins** 
trução 

- Setor de Orien-
tação às ttüda-
des 

* Setor de Oçat* 
sentação a Au-
ditoria 

- Setor de Atei*» 

Setor de Aten- - Setor de Aten-
dimento aoa 
Apontadores 



ANEXO V 
Tmw> a AO M RNI:TQ m21~921 . P B 7 a s REWREINO ik I . , ? A F _JUiBUL 

D I V I S Ã O P B TKHIH3 PB SKHVICO B COMTOOMI PB FRKÜUSNCTA 

tttKBlDBçào dO 
Ocg» 

LOL «r. PP Ponta do PrwlKJTYto Ocncwlnação do 
o q p 

Wt : Rtr. PP Voara de Provimento 

I-fcWnlatrodor 1 DftrU I Uvxe provimento eaccnia l-fttelniatrador 1 QA-13 X Livre provimento oe ocnls 
Diretor de DlvJ tão entre titulares da Diretor da Dlvi. são entro titulares do 
MO l€cnica. sargo de MtainLstrador são Técnica* cargo ds Jktainistrador IV 
-Divisão de ben IV CU III. -Divisão de Tta ou IZI 
po de Secvlço po da Serviço « 

Controle ds Fre 

Il-Assis tente Teç 1 Dft-9 Livre pnwdjBits cn fflWl8 
qumcis. 

KI-Asslstente TSc 1 DA-9 I livre provimento em conda 
nico iao entre servidores m nico são entre servidores IU 

licipaia pertadores de dl nidpals portadores de dl 
>lcraa de nlwi unlversltá plena de nlveL unlversltá 
cio. rio. 

III-Dlretor de Sut 3 DA-9 I Livre provinento «n comia ClI-Cbefe de Seção 3 Vtv9 I Livre provinento ee canis 
divisão tão entre servidores au Técnica tão entre servidores ou 
'Subdivisão dE ildpais portadores de dl -Seção Técnica nidpals portadores de 
Cbntagen dc plena de nível urviversitá de Cadastro diploma de nível universi 
Ttenço cio. da Ocntagon tárlo. 
-Subdivisão de de "Itenço 
Ctntxole de -Seção Técnica 
firequÊnoia de Controle 
-StAdlvlsão de de Freqüência 
Cperâção de -Seção Têailca 
Sistsna. de Apoio aoSls 

tara -
rv-Jüjxiliar de â 1 DA-1 I Civre pjrwimento era oanis IV-Auxiliar de Ga 1 DA-1 I Livre provimento em canis 

binete são pelo Secretário entre binete ' são pelo Secretário entre 
aarvidores municipais servidores nuniclpals. 

V-Chefe de Seçãc 3 Dft-6 I Livre provimento em ccçds V-Oiefe de Seção 3 DA-6 LLvre provimento era comls 
g5o enLre titulares cta (A±n. Geral) são entre titulares «tocar 
90 de Oficial de Attau Qe go de Oficial de Mm. Ce 

-Seçãc de Oonta cal IV. -Seção de Apura ral IV. 
gem ds tsifs ção de TEJTÇOS 

por Sistaoc -Seção deAllmen 
-Seção deAlifleri tação do Siste 
taça? do Sistfi na 
na -Seção de Expe 
-Seção de Exçe 
dlente 

dlente 

VI-Bjcarregado de 17 Eft-4 .1 Livre provimento em aonls VI-Encarregado de 17 Dft-4 I Livra prwlmento em ooenis 
Setor' são entre titulares do car Setor (Ata. Ge são entre titularesdocar 

-Setor da Ccnts go ds Oficial da flón. Ge ral) 90 de Oficial de Adkn. Gte 
gens COrçilemer ral IXX ou II. —Setor dB' Cbopo ral III ou II. 

-Setor de nayl 
slçao da Tfinpos 
-Setor de Llqul 

são dação de Taipas 
-Setor de Infira -Setor de Bipe 
«ações para Cai • dlção de Qertl 
tidÕes does 
-Setor de Aves -Setor de Aver 
bações. baçao da Ten> 

po Extra-VUU 
Cipfll 

-Setor de Garre •Setor da Cadas 
ção de ítaçcs tranenfaodbCon 

tagem de Doifo 
-Setor de CcrcU -Setor dc Onta 
"gera Especial! gons Espaciais 
-Setor dc Xnfoi -Setor de Análl 
Btíçôcsdeltaiçí ee e Cbrreção 

dc lbt|» 
•Sotof de Uoen •Setor da Lioen 
Ç» çaa 
•Setor da Afasta -Setor <k> Afasta 
aenfeos 
-Setor de Penali 

' Bentos 
-tietordefenall 

dada* 
-Setor de Cfcntro 

dade* 
-fietor da Cadas 

le de Ucenças transito da tt 
MSdicas cangas Mâdicas 

« acidentes ds 

«Setor de Otntzo 
MBOUIO 
-Setor da Gtntxo 

ia de Faltas la de Faltas 
-Setor ds Centro -Setor da Centro 
le da férias trole de FSrlas 
-Setor d» Expe -Setor da Aocm 
dlente e instxu patfiamsitoeJtai 
çBaa ditorla 

•-Setor de Oocu -Setor de Cadas 
aentaçao e Au 
ditorla 

trombo 

-Setor dte Adido -Setor de Análl 
nais-EECOPE-2 eedeAdlOicnal 

e Saxta-Parte 
.-Setor de Rela -Setor de Rera 
tôrioB-OECOPB» bioento e Di£ 
5 trlbulção de 

Docuoentos. 



/rewo vi 

sinreflo AUM. - - 8 rKVCflO Nt\A 
EENQMZIWÇRO 00 

ouro LOT DE PJCVITCNID 

CUOUltfCffO DO 
GNYX> UJT pp R W K EE PRMffiNID 

I-Olrotoc da Divi 
MO Técnica 
(Ttelnoraento) 

Qfr.ll 

XI-Aaslstente da 
Direção 

IH-Chefe da 
ção VSaiica 

DR-y 

Dft-9 

Livra provimento pelo Prc 
falto entra portadores do 
dlpksoa & nível Superior 
ou habilitação legal «qui 
valente (lei n9 9.904/85). 
Livre provimento m canis 
são entra servidores nurü 
cipadU. 

Livre çaxvimsito pelo Pr* 
feito 

I-Diretorde Divisão 
IfiaiLca 
-Divisão da Dêem 
wivlmento*do Pea 

» - 11 

XI-Assistente 1 % 
nico 

III-Qiefe da Seção 
Técnica 

DAr9 

Dík-9 

Livre pcovinonto polo Pre 
falto entra pnrtatozea de 
diplcna do nível S^orlor 
ou habilitação laçai equi 
valente <Loi 9.904/65). 
Livre provimento em oomls 
são entre servidores nt-
nidpala. 

Livra provimento pelo Pre 
feito. 

Arexn VI 

Smacfo ATllAf rtunçfo wvA 
DEMQKIWÇKQ DO 

CWOO U7T pp rcíWft DE PflCVUWHO 
DUOínwto OD 

CAPTO wr rar. pp íoravi DE PKAnmno 

•teçSo & Trei 
nanento dalhi 
Clação-CESEJE-
3 
-Seção de Tfcel 
nacnto Cpera 

' tl-vo 
-Seção de 
feiçoarento do 
Pessoal 

IV-Otastor de Ctí. 
visão 
-DdvisãQ de 
Atendimento 
IilÜCíPÉ-4 

V-*UJd.liar da Ga-
blnete-CECESPE-< 

VI-Chefe de Seção 
(Ma. Geral) 
-Seção de Qta 
dro Geral -
DFCCPE-l 

VII-OjefQ de Se-
ção _ 
-Seção de Aten 
dimento a Ser" 

DE0DPE-4 

Vin-Stacarregado 
de Setor 
-Setor tóui-
nistrativo 
LÊSEPE-3 
-Setor ídni-
nistratiw 
CESEPE-D 
-Setor JVâni-
nistrat±uo 

;-3 
«Setor da Es 
pediente ~ 
DESSPE-3 
-Setor de Por 
tarias ~ 
cecopE-i 
-Setor de Ite 
latôritíe 
CBODPE-4 
-Sc ter cfc % 
podiente ~ 
rasooná-H 
-Setor dcAtcn 
dimentio Ex-
terno 
EECWE-4 

Dftr9 

DA-1 

Dft-€ 

Dfc-4 

DAr4 

-Seção "técnica 
d» Seleção •• de 
Ressoai 
-Seção Téaiica 
de Pronoçõea « 

da Tceinanento 

Livre provimento em canis 
são entre servidores mini 
cipaia portadores de di 
plana de níwl unlversitá 
rio. 

Livre provimento «n ocods 
são pelo Secretário en 
toa servidores municipais 

Livre provimento oontis 
são ente? titulares decai 
çfos de Qf.Adm.Geral IV 

livre prarviicento em ccndí 
oco entra ser/idores aunl 
dpais 

IV-Qiefe de Seção 
lêcnica 
-Seção Técnica 
de Itovinentação 
de fessoal 

V-Auxiliar de Gafai 
ete 

Vl-Chefe de Seção 
-Seção de Exps 
diente 

VII-Giefe de Seção 
-Seção de Recur 
sos Audio-VisrP 
ais 

Livre proviraentxh «sa çsanis 
são entre titulares dç 
cargo de Qf.ASm.Geral III 
ou II 

/IU-£ncarreg«3o de 
Setor 
-Setor deOoncur 
sos de Ingresse 
-Setor de Avalie 
ção de Desetiçê 
nho e " ~ 
T- — * 

-Setor de Cbn 
cursos de Jtoes 
so ~ 
-Sebcr de Pes 
quisa e Plane 
jamênto 
-Setor de Ccor 
denação de ES 
tócjioa 
-Setor dc Exccu 
ção 
-Setor de Ajoio 
a 0rg3os Seto 
riais ~ 
-Setor frtninis 
trativo 

DA-9 

DA-1 

DA-6 

QA-4 

DA-4 

Livre provimento * 
são entre servidozes nuni 
dpala portadores de di 
piora Uiiversitírio. 

Livre provimento en oanis 
são pelo Secretário entre 
servidoras municipais. 

Livre provimento en canis 
são entre titulares de car 
ges ds Of.Adra. Geral IV. 

Livre provimento en aanis 
são entre servidores nurd 
dpais. 

Livre provimento m oanis 
são entre ti tulares do car 
90 de 0.f, fldm. Geral III ou 
II. 
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DencaÜJiaçao do LOT. flana da provlacnto IOT I t m d» provimento 

I-Dtotor da Divi-
são 
-Divisão d» 
nistração Geral 

H-Aaaistoite T6ò* 
n l a > 

III-COntatíox Chefe 

-Sacio de Conta-
bil idade 

IV-Auxillar de Ga-

V-Qmf« de Seção 
tfdm.Gsral) 

-Seção da Proto-
colo 
-Seção de Xnfocsa 
ções de Contager 
de *paapo-D£ECt>B*. 
-Sação de Regis-
tro ds Eventos 

VI-* Encarregado de 
Setor 
•Setor de Contro 
le Financeiro 

VH-Ehcarregado de 
Setor 
(Lei nfW870/8S 

—Setor de Alno-
jiarlfaõo 

VHI-Bicarregado 
de Setor (tòn 
Geral] 

-Setor de Bens 
Patrimcniais 
-Setor de Reoefei 

-Setor da Expedi 
çao 
-Setor da QmatL 

-Setor da Pesao-
AL 
-Setor de PubU-
caçao 
-Sator da Caais-
slonadoa 
-Setor de Prca»-
tuârloe I 
DECXPE-1 
-Setor da Pron-
tuários II 

IX-&scarregado da 
Trafego 
-Setor de Gara-
gem 

Zeladoria 
-Setor de Zelado 
ria ' 

Ja-Bftcarregsdo de 
Copa 
-Setor de Copa 

Xll-BK^rregado de 
Setor 

-Setor de Repro-
grafia 

DRrll 

DM19 

CArlO 

DAH71 

Eft-06 

19 

D»-5 

DA-04 

15-B 

15 

II 

II 

II 

Livxe provlmbo ei co-
•laaao entra portadora 
de d l p l m di nível uni-
verei tArlo 
Livre psovisento em co-
•ÍMSO entre «ervldores 
municipais »>•»• 
dlplcna da nível univer-
sitário 
Livre piuviaento ea co-
•iaião entre titulares 
do cargo da Cantador III 
ou ZI. 
Livre prariroento en co-
missão pelo Secretário 
«ntre servidores Bunid-
pais 
Livxe provimento ai c^* 
missão «ntre titulares dc 
cargo de Oflc£al de A±n. 
Geral IV. 

Provimento por acesso en-
tre titulares do cargo de 
TSoiico da Contabilidade 
Itef.17. 
Livre provimento «a co-
missão, entra titulares 
do cargo de Alacxarife XI 
ou I. 

Livre provimento em co-
missão entre titulares dc 
cargo de Oficial de Aân. 
Gsral IZI cu II. 

I-Diretor da Divi-
são 

—OivieSo da Aifei< 
nlstração Garal 

nloo 

HI-Ocntadbr Chefc 

-Seçã? da Qcntar 

rv^Auxiliar da Ga-
binete 

V-Chefe de Seção 
(Adn.aeralJ ' 

-Seção de Proto-
colo 

.-Seção Ativi-

taxes 
-Seção de Expedi-
ente e Pessoal 

Vl-Shcarregado de 

-Setor ds Contxç 
le Füianceiro 

VII-Epcarxegado de 

' xarifado 
VHI-Bxarxegadb 

<fe Setor (tòtj 
Geral) 

rSetar .de Bens 
Patrimoniais 
-Setor da Rece-
blnento e Dis-
tribuição Intei 
na 
-•Setor de Expor-
dição Externa 
-Setor de Ccnu-

Provimento na forma da 
lei n98£85r da 16» da mar-
ço da 1978.-

Prcvircento na foroa da 
lei R? SCB5, da 16 da 
ço às 1378. 

Provimento na foi ma da 
Lei nÇ 8685,da 16 de 
çõ da 1978. 
Provimento por acesso en-
tre titulares do cargo dc 
Qseraoor máquinas Rspro-
grSílcas, Ref.il) 

-Setor de Pesso-
al 
-Setor de Publi-
cação 
-Seter de Ctmis-
sionades 
-Setor de Arqui-
vo I 

-Setor da Arqui-
vo II 

IX-Eftcarregado de 
Ttãfego 
-Setor Ue Gara-
gem 

X-Encarregado da 
Zeladoria 
-Setor da Zela-
doria 

XI-Eheaxxegacb de 
Copa 
-Setor da Cepa 

XII-Dvcarregaíi} 
da Setor 

-Setor de Repro 
grafia 

Wrll 

tft-09 

m-ia 

Qft-01 

Oft-06 

19 

DA-5 

DA-04 

15-S 

15 

15 

17 

II 

Livre p r o v i m t D oa co-
«rtaáSp e n t r o p o r t a d a m 
d s d i p l e e o d a nível isii-
«koltSrio. 
LLvxn provimento « co-
•liwo entre servidoce» 
nnlclpais portadores àa 
diploma de nível univer-
sitário 
Livxe provimento en a r 
«Lssãa entre titulares dc 
cargo da Contador III ou 
II. 
Livre provimento os co-
missão pelo Secretário 
entre servidores nailcl-
pai* 
Livre provimento m co-
missão entre titulares de 
cargo da Oficial da Adu. 
Geral XV. 

Provimento por acesso en-
tre tltularos -Jo cargo de 
HScnico de Contabilidade 
Rb/.17. 
Livre provimento cm co-
missão entre titulares dc 
cargo da Alrnstarlfe. II ou 
I. 

Livre provimento em co 
missão entre titulares <fc 
cargo da Oficial de Adn 
Geral III ou II, 

Provimento na forma da 
Lei n? 8685, de 16 de mar 
ço da 1978. 

Provimento na forma da 
Lei n9 8685, da 16 da mar 
ço da 1978. 

provimento na forma da 
Lei xi9 8685, da 16 de mar 
ço de 1978. 
Provljn&ito por acesso en-
tre titulares do cargo de 
Operador (Máquinas fiepro-
grâficaa, ftef.ll) 
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