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ANEXO III DO EDITAL N.º 01/2011 – CMC 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

Nível de Escolaridade: SUPERIOR 
 

CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO 
Administrar recursos humanos, administrar patrimônio, material e serviços, administrar o financeiro, a contabilidade pública, o 
orçamento, o planejamento, a organização e métodos, a modernização, a pesquisa e a documentação histórica, a inspeção e 
controle, a comunicação social, os projetos e programas, a programação e análise de sistema, a propaganda e marketing, o 
parecer técnico, os contratos e licitação, a análise estatística, a análise econômica, o suporte às Comissões Parlamentares 
dentre outras atividades que requeiram escolaridade de ensino superior completo e registro nos respectivos órgãos de classe. 
 

CARGO: CONTADOR 
Registrar a previsão da receita e a fixação da despesa, estabelecidas no Orçamento Público aprovado para o exercício, 
escriturar a execução orçamentária da receita e da despesa, fazer a comparação entre a previsão e a realização das receitas e 
despesas, controlar as operações de crédito, a dívida ativa, os valores, os créditos e obrigações, revelar as variações patrimoniais 
e mostrar o valor do patrimônio e fornecer aos gestores informações atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de decisões, 
aos órgãos de controle interno e externo para o cumprimento da legislação e às instituições governamentais e particulares, 
informações estatísticas e outras de interesse dessas instituições. 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
A prática de atividade exclusiva dessa categoria profissional, voltadas ao atendimento dos vereadores e servidores da Câmara 
Municipal. 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
A prática de atividade exclusiva dessa categoria profissional, voltadas ao atendimento dos vereadores e servidores da Câmara 
Municipal. 
 

CARGO: MÉDICO 
A prática de atividade exclusiva dessa categoria profissional, voltadas ao atendimento dos vereadores e servidores da Câmara 
Municipal. 
 

CARGO: ODONTÓLOGO 
A prática de atividade exclusiva dessa categoria profissional, voltadas ao atendimento dos vereadores e servidores da Câmara 
Municipal. 
 

CARGO: PROCURADOR LEGISLATIVO 
Representar a Câmara Municipal em juízo, quando designado pela Presidência, dar assistência jurídica à Presidência, à Mesa, 
às Comissões, emitir parecer prévio sobre as proposições submetidas ao Legislativo e desempenhar outras atribuições 
correlatas. 
 
Nível de Escolaridade: MÉDIO 
 

CARGO: TAQUÍGRAFO LEGISLATIVO 
Proceder ao registro taquigráfico, decifração, revisão, redação final, sumários e indexação dos pronunciamentos e debates 
ocorridos no plenário principal da Câmara dos Vereadores, nas comissões quando solicitado e em outros eventos que envolvam 
assuntos relacionados com as atividades legislativas da Câmara Municipal de Cuiabá, disponibilizar em sinopse, as ata das 
sessões plenárias e das reuniões de Comissões no portal da Câmara, após aprovação em Plenário, proceder ao registro e à 
redação final dos pareceres proferidos oralmente em Plenário e encaminhá-los à Secretaria de Apoio Legislativo, atender às 
solicitações de pesquisa de usuários internos e externos relativas aos discursos das sessões plenárias e aos debates das 
reuniões de Comissões quando solicitado pela Secretaria de Apoio Legislativo, e organizar as atas das sessões em anais, por 
ordem cronológica, que devem ser encadernadas por Sessão Legislativa e recolhidas ao arquivo. 
 

CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO 
Auxiliar nas atividades desenvolvidas pelos ocupantes de cargos de ensino superior, dar suporte às Comissões Parlamentares, 
secretariar, recepcionar, digitar, redigir, arquivar, fotografar, técnicas em contabilidade, técnica em higiene e segurança do 
trabalho dentre outras atividades que requeiram escolaridade mínima de ensino médio completo. 
 
 
 
 
 
 
 


