JUIZ DE FORA
PREFEITURA

CARGOS E FUNÇÕES DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
A - GRUPO DE DIREÇÃO SUPERIOR E DIREÇÃO EXECUTIVA

CARGO

Diretor Geral
do Hospital
de Urgência
e
Emergência

Gerente

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

ESCOLARIDADE!
REQUISITOS

FORMA DE
PROVIMENTO

Observar e fazer cumprir rigorosamente as
normas legais para o funcionamento da unidade
hospitalar, bem como planejar e coordenar
Curso
superior
todos os processos de trabalhos específicos para
Livre provimento /
completo,
o funcionamento adequado e eficiente do
Recrutamento
preferencialmente
Hospital de Urgência e Emergência, zelando
naamplo.
área de saúde.
pelas condições de atendimento aos usuários.
Executar outras atividades de competência do
gestor de unidade hospitalar.
Planejar e coordenar a execução das atividades
relacionadas às competências atribuídas ao
Livre provimento,
departamento ou unidade equiparada, definidas
sendo 50% dos
nos regulamentos de funcionamento da Unidade
cargos
de
Administrativa, orientando as Supervisões, Curso
superior Recrutamento
hierarquicamente
subordinadas,
para
a completo,
amplo e 50% dos
observância no cumprimento das normas, prazos preferencialmente.
cargos
de
e eficiente execução das atividades relacionadas
recrutamento
aos processos de trabalhos dos quais são
restrito: privativo de
responsáveis, além de dar suporte técnico e
servidor efetivo.
administrativo para o Subsecretário e Secretário.
Secretaria de Administração e Recursos Humanos

JORNADA
SEMANAL
DE
TRABALHO

N°
TOTAL
DE
CARGOS

VENCIMENTO
MENSAL (R$)(1)

40h
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Q.781.21

40h
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JUIZ DE FORA
PREF E 1 TUR

Ouvidor
Geral do
Município

Coordenar as atividades relacionadas à
Ouvidoria do Município, órgão vinculado à
Controladoria Geral do Município, examinando
as manifestações referentes à prestação de
serviços públicos, propondo a adoção de
Curso
medidas de correção e a prevenção de falhas e
completo.
omissões dos responsáveis pela inadequada
prestação do serviço público, além de contribuir
com a disseminação das formas de participação
popular no acompanhamento e fiscalização dos
serviços públicos.

Ouvidor
Municipal de
Saúde

Coordenar as atividades relacionadas à
Ouvidoria de Saúde do Município de Juiz de Curso
superior
Fora, conforme normas legais pertinentes, completo,
observando as normas do Sistema de Controle preferencialmente.
Interno Municipal.

Ouvidor da
Guarda
Municipal

Coordenar e responder pelos atos da Ouvidoria
da Guarda Municipal, observando o código de Curso
superior
conduta e os dispositivos legais pertinentes, completo,
além das normas do Sistema de Controle preferencialmente.
Interno Municipal.

Corregedor
Geral do
Município

Organizar, coordenar e orientar as atividades da
Corregedoria do Município integrante da
Controladoria Geral do Município, orientando
os servidores para o cumprimento dos deveres e
obrigações regulamentares no exercício de suas

Livre provimento /
Recrutamento
restrito: privativo de
servidor efetivo e
superior estável,
ou
aposentado oriundo
do
quadro
de
servidores
do
Município de Juiz
de Fora.

Curso
Superior
completo
com
experiência
não
comprovada
inferior a 5 anos no

Livre Provimento /
Recrutamento
restrito: Eleição, na
forma estabelecida
na
legislação
municipal
pertinente.
Livre provimento /
Recrutamento
restrito: privativo de
efetivo,
servidor
estável, ocupante de
cargo da carreira de
Guarda Municipal.
Livre provimento /
Recrutamento
restrito: privativo de
servidor efetivo e
estável.

40h

01

5.946,39

40h

01

5.946,39

40h

01

5.946,39

40h

01

5.946,39
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JUIZ DE FORA
PREF E 1 TURA

Subcomanda
nte da
Guarda
Municipal

funções,
sendo
responsável
pelos
procedimentos relativos à instauração dos
processos disciplinares e a adoção de medidas
que possam aprimorar o controle e a
observância dos atos legais normativos.
Coordenar
os
trabalhos
dos
setores
administrativos e operacionais da Guarda
Municipal, auxiliar e substituir o Comandante
da Guarda Municipal quando designado ou nos
seus impedimentos, atuando na expedição de
todas as ordens relativas à disciplina, instrução
e serviços, cuja execução incumbe-lhe
fiscalizar.

serviço público.

Livre provimento /
Recrutamento
Curso
superior restrito: privativo de
completo,
servidor
efetivo,
preferencialmente.
estável, ocupante de
cargo da carreira de
Guarda Municipal.

40h
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