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ANEXO I 
 CARGO, VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENT O E 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 

PROCURADOR JURÍDICO 

 

Nº. de Vagas: 76 (setenta e seis) para candidatos da ampla concorrência 
                        04 (quatro) para candidatos com deficiência 
 
 
Requisitos: Curso Superior (Graduação Completa) em Direito e habilitação legal para o exercício da 

advocacia (Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB). 
Ter reconhecida idoneidade moral, a ser comprovada no ato da posse.  

 
 

Carga Horária: 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais 

 

Remuneração/ junho de 2012: 

- Vencimento:  R$ 1.424,97 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos). 
- Adicional de Representação de Procurador: R$ 1.42 4,97(um mil, quatrocentos e vinte e quatro 

reais e noventa e sete centavos). 
 
 O Adicional de Representação de Procurador será devido à razão de 100% (cem por cento) da 
Classe e Padrão em que o servidor encontra-se posicionado na Tabela de Vencimentos do Pessoal 
de Nível Superior conforme art. 4º da Lei Complementar nº 202 de 29 de dezembro de 2009. 
 
-Total: R$ 2.849,94 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos). 
 

Além do Adicional especificado acima, o ocupante desse cargo poderá perceber o Adicional de 
Titulação e Aperfeiçoamento, conforme artigos 15 e 16 da Lei nº 7.998/00 (Plano de Carreira e 
Vencimentos dos Servidores do Nível Superior), concedido após o Estágio Probatório, desde que 
atendidos os requisitos legais. 

 
 

Descrição Sumária das Atribuições: 

 Exerce atividade de natureza jurídica, representa o Município, judicialmente, perante qualquer juízo 
ou tribunal; assiste juridicamente os órgãos da Administração Municipal para defender os interesses 
da Municipalidade e atua nos procedimentos administrativos concernentes ao controle interno da 
legalidade dos atos do Governo Municipal. 
 

 
Lotação: Os ingressantes no cargo de Procurador Jurídico serão lotados na Procuradoria Geral do 
Município e exercerão suas atividades no âmbito da Administração Direta e Autarquias. 
 

 


