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ANEXO II – ESPEFICICAÇÕES DOS CARGOS 
 

CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES JORNADA DE TRABALHO / 
LOCAL DE TRABALHO 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

Agente de Fiscalização 
de Transporte e 
Trânsito 

01 

Organizar e fiscalizar as operações dos veículos 
que compõem os sistemas de transporte público 
municipal, levando-se em consideração o 
cumprimento dos quadros de horários e itinerários 
pré-estabelecidos, entre outros; preencher 
relatórios; examinar veículos e orientar usuários; 
fazer autuações; agir na solução de ocorrências no 
transporte e no trânsito municipal; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

36 h/s 
Sede e anexos da TRANSBETIM, 
postos, vias do município ou, ainda, 
em outras dependências a critério da 
empresa e conforme necessidade do 
serviço. 

 

 

R$ 1.077,46 

Assistente 
Administrativo 02 

Executar trabalhos de datilografia / digitação, 
registro em livros, fichas, realização de cálculos 
diversos e demais atividades burocráticas próprias 
do serviço da TRANSBETIM; emitir empenhos e 
controlar dotações orçamentárias; preparar folha de 
pagamento, recolhimento previdenciário e retenções 
de imposto de renda; elaborar a prestação de contas 
de convênios; efetuar levantamento de dados para 
subsidiar pareceres e relatórios; conferir e tabular 
dados para lançamentos em formulários; redigir 
pareceres, ofícios, certidões, declarações e 
atestados; informar, quando solicitado, dados sobre 
servidores, preenchendo formulários ou atendendo 
telefone; atualizar os dados cadastrais e funcionais 
dos servidores; emitir guias de recolhimento de 
tributos relativos à TRANSBETIM; fazer 
levantamento de dívida ativa; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

40 h/s 
Sede e anexos da TRANSBETIM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 680,93 

Técnico de Transporte 
e Trânsito 03 

Avaliar e executar a implantação de projetos; 
realizar atividades técnicas de levantamento de 
dados; estudo de localidades e viabilidade de 
projetos nas áreas de implantação, operação e 

40 h/s 
Sede e anexos da TRANSBETIM, 
postos, vias do município ou, ainda, 
em outras dependências a critério da 

R$ 1.327,84 
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fiscalização de transporte e trânsito; definir 
estratégias de ação de transporte e trânsito, 
elaborando documentos operacionais para atender 
a solicitações; acompanhar e controlar o sistema 
de transporte e trânsito, assegurando o 
cumprimento das normas, regulamentos e 
especificações; elaborar vistorias de veículos do 
transporte público municipal dentro das normas, 
regulamentos e especificações; executar outras 
atividades compatíveis com a natureza do cargo. 

empresa e conforme necessidade do 
serviço. 
 

Técnico em 
Contabilidade 

04 

Elaboração de trabalhos contábeis, incluídos 
levantamento de dados, exame e classificação de 
documentos; elaboração de balancetes e 
demonstrativos; análise contábil; elaboração e 
análise de relatórios de contabilidade; outros 
serviços compatíveis com a natureza do cargo. 

40 h/s 
Sede e anexos da TRANSBETIM 
 

R$ 1.327,84 

Advogado 05 

Instruir e dar parecer em processos administrativos 
e judiciais; acompanhar o andamento de processos 
pertinentes a TRANSBETIM; prestar assistência 
jurídica à TRANSBETIM; apresentar recursos nas 
instâncias competentes; comparecer às audiências 
e praticar outros atos, para defender os direitos ou 
interesses da TRANSBETIM; executar as demais 
tarefas compatíveis com o exercício da advocacia. 

30 h/s 
Sede e anexos da TRANSBETIM 
 

R$ 2.141,90 

Analista de Transporte 
e Trânsito 06 

Elaborar e executar normas técnicas e 
procedimentos para monitoração e operação do 
sistema de transporte e trânsito, facilitando o fluxo 
de informações entre pessoas e órgãos envolvidos 
nos projetos da área, assim como, desenvolver 
novas tecnologias para equipamentos e materiais 
utilizados em transporte e trânsito; realizar estudos 
e projetos viários, de forma a adequá-los às 
necessidades do sistema de transporte e trânsito, 
garantindo maior segurança e fluidez; elaborar 
normas técnicas e procedimentos para o 
desenvolvimento e execução de projetos; elaborar 
planilhas orçamentárias, especificações técnicas 

40 h/s 
Sede e anexos da TRANSBETIM 
 

R$ 2.141,90 
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e/ou termos de referência para subsidiar a 
contratação de obras e prestação de serviços; 
analisar o impacto nos custos, propondo 
alternativas visando a corrigir e/ou aperfeiçoar os 
sistemas de transporte e trânsito municipal; 
executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo.  

 


