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LEI N° 4.108, DE 16 DE OUTUBRO DE 2007.

Altera a Lei n<> 4.083, de 2007, para
acrescentar o cargo de Operador de CPD.

A Câmara ^Aunlclpal de Itabira, Estado de Minas
Gerais, por seus Vereadores, aprovou, e eu. Prefeito Municipai, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1°. Fica alterada, da fòmia seguinte, a Lei
Municipal n** 4.083, de 27 de junho de 2007, que "Dispõe sobre a estarturação do Piano
de Cargos e Carreiras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Itabira,
estabelece nonnas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá
outras providências.", para acrescentar o cargo de provimento efetivo de "Operador de
CPD":
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i - fica inciuida no "Anexo I - Quadro Permanente de
Pessoal", no Grupo Ocupacional "Administração", a Classe de Cargo "Operador de
CPD". com o nível de vencimento "Viil", o número de "6" vagas e a carga horária
semanal "40 h";
II - fica inserido no "Anexo lll - Representação Gráfica
das Perspectivas de Desenvolvimento Funcionai dos Cargos de Caneira da Parte
Pennanente do Quadro de Pessoal do SAAE", no nlvei Vlll, conBspondendo ao grupo
"Administração" da legenda, o cargo de "Operador de CPD";
lil - o "Anexo lli - Representação Gráfica da
Perspectivas de Desenvolvimento Funcional Estabelecidos para os Cargos do Quadro
Pennanente", ora renumerado para Anexo Ill-A, passa a contar, no nível Vlll, com o
cargo de "Operador de CPD";
IV - fica incluído no "Anexo IV - Classes do Quadro Pennanente
Hierarquizadas por Níveis de Vencimento", no nfvei de vencimento "Viil", o cargo
denominado "Operador de CPD".
§ 1°* O conteúdo do Anexo I desta Lei. referente ao cargo de
"Operador de CPD", passa a integrar o "Anexo Vi - Descrição das Classes do Quadro
da Parte Pennanente de Pessoar, no gmpo "Administração".
§ 2°' Passa a compor o Sumário da Lei n° 4.083, de 2007, o
"Anexo ili-A - Representação Gráfica da Perspectivas de Desenvolvimento Funcional
Estabelecidos para os Cargos do Quadro Permanente".
§ 3°' Fica inserido no Sumário da Lei retromencionada, no
"Anexo VI - Descrição das Classes do Quadro da Parte Pennanente de Pessoal", no
grupo "Administração", o cargo de "Operador de CPD".
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Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroaglndo seus efeitos a 1° de março de 2007.

Prefeitura Municipal de Itabira, 16 de outubro de 2007.
159^ Ano da Enmncipaçào Política do Município
"Ano Municipal Maestro Silvério Faustino"

JOÃO IZAEL QUERINO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

O
CÂNDIDA IZABEL DE CAMPOS MORAES
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19 de outubro
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§ 3". Fica nserldo no Sumário da
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da Parte Pemnanente de PessoaT,
no gmpo 'Admlntatrsçfio', o cargo
de "Operador de CPD".
Art. 2". Eata I.SI entra em vigor na
data de sua publicacSo. retroaglndo
seus efeitos a 1 * de março de
2007.
Prefeitura Munldpel de Itabira, 16 de
outubro de 2007.
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TRAÇÃO '
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1 - Doa Inehjfda no 'i^neito 1 - Quadro
2. ÃreaB da FormaçBaCspeclBlIdaPermanente de f^suoel", no Grupp
(les/Areas de A t u e ^
Ocupacional "Admlnlstraçfio". a
Classe de Cargo "Operador de AdmlnlstraçSo - Centro de ProcesCPD", com o nfvsl de vencipiento samento de Dados (CPD).
"Vlir, o número de V i n g a s e a 3. Requisitos pera Prownento;'
- Instruçlo: ensino mádlo completo;
carga horária semanal "40 h";
li • Hca insBrldo no 'Anexo lli - Re- - Outras Requisitos: conhecimento
presemsçao Õráflca das Perspecti- de Linguagens de Programaçto: de
vas da Deaenvolvimanto Funcional Banco de Dados; de Geradores de
-dos Cargos de Carreira da Parte Relatúrios; de Hardware e perifári-.
Permanente do QuadKi de Pessoal COS na área de Infonnállca; domínio
do SAAÇ". no nível Vlll. correspon- de aplicatlvoa; Internet e correio
dendo ao grupo "AdmlnístraçAo" da eletrAnloo; Carteira de HeblIlteçSo
Isganda. o cargo de ^Operador da na categoria "B". '
CPD^
4. Recrutamsnío:
ill - o "Anexo lll - Representaçfio - Eifíemo: no mercado de trabalho,
Qrática da Perspectivas de De- mediante concurso púUioo, para o
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lecidos para oa Cargos do Quadro Permenente', ora renumerado 5. Perspectivas de Desanvofvlrnenpara Anexo ilI-A, passa a contar. • ^ Funcional:
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erarquizadas por fttvtna de Vend- - analisar e escolher, em conformimento', no nível de vencimento dade com o Indicado nos progn"Vlir, o cargo denominado 'Opera- mss e apDcetfvos, oe terminais. Imdor de GPD".
praaaoraa, unldadss de disco e ou§ 1 " . o conteúdo do Anexo I deste tros;
Lei, referente eo cargo de "Opera- . selecionar e colocar em funcionador de CPD". passa a integrar o mento programas bancos e epIlcBtl'Arwxo VI • DescrtçAo das C ^ s e s
vos, em conforrnldade com>a prodo Quadro da Parte Pemrienente de
gramação;
Pessoal", no gmpo 'AdmlnlstreçáO*.
§ 2*. Passa a compor o Sumário da . aaslstir, participar e colaborar
Lsl n" 4.083, de 2007, o 'Anexo III- com novas farramentes que veA - R^presenteçáo Gráflce da nham a ser deaenvolvUas:
PerspaoiivBs de Desenvolvimento . capacidade de extraçfio de dadoe
Funcional Estebeleddos para os dos t)anco8 extatentoa a de correlacloná-ios, produzindo InformaCargos do Quadro Permanente".
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ANEXO I

1. Grupo Ocupacional: ADMINISTRAÇÃO
OPERADOR DE CPD
2. Áreas de Fonmação/Especlalldades/Áreas de Atuação:
Administração - Centro de Processamento de Dados (CPD).
3. Requisitos para Provimento:

O

- instrução: ensino médio completo;
- Outros Requisitos: conhecimento de Linguagens de Programação; de Banco de
Dados; de Geradores de Relatórios; de Hardware e periféricos na área de
Infònnática; domínio de aplicativos; Intemet e correio eletrônico; Carteira de
Habilitação na categoria "B".
4. Recrutamento:
- Escterno: no mercado de trabalho, mediante concurso público, para o nível de
Operador de CPD.
5. Perepectlvas de Desenvolvimento Funcional:
- Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior ao nlvei a que
pertence.
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6. Atribuições Típicas:
o analisar e escolher, em conformidade com o indicado nos programas e
aplicativos, os tenninais, impressoras, unidades de disco e outros;
o selecionar e colocar em funcionamento programas básicos e aplicativos, em
conformidade com a programação;
o assistir, participar e colaborar com novas ferramentas que venham a ser
desenvolvidas;
o capacidade de extração de dados dos bancos existentes e de correlacioná-los,
produzindo infònnações;
o dar suporte a outros setores, no que diz respeito a softwares e /lardwares;
o digitar, acoplar e/ou manipular equipamentos especiais para a entrada de dados,
observando os programas em execução;
o providenciar soluções sempre que se evidenciarem problemas de natureza
técnico-operacionai nos equipamentos;
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providenciar e manter, sempre que solicitado, cópias de segurança dos sistemas
e Informações dos programas, observando os cuidados necessários, definidos no
manual dos equipamentos;
executar outras tarefas inerentes à área de Informática, de modo a atender as
necessidades e os avanços tecnológicos do SAAE;
colaborar com tarefas, mesmo que não envolvam Infònnática. mas que exijam
mais elevada complexidade e responsabilidade.
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