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O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES , Estado do Bahia, no uso de suas 
atribuições e considerando o Edital 001/2014 de 23 de setembro de 2014 RESOLVE:  
 

1. Onde se LÊ: 
 

CAPÍTULO II – DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA 
SEMANAL, REMUNERAÇÃO, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO.  
 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remunera 
ção R$ 

 Vagas 
Valor da 
taxa de 

inscrição Total PN
Esp CR 

404 Técnico em Meio 
Ambiente 

Nível médio completo, 
autorizado/reconhecido 

pelo Ministério da 
Educação. Curso Técnico 

em Meio Ambiente. 

40 hs R$ 
1.607,38 1 - - 50,00 

 

2.2. Atribuições dos cargos. 
 

Código Cargo Atribuições 

404 Técnico em Meio 
Ambiente 

Executar tarefas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Economia Solidária de 
caráter técnico relativo à programação, organização, controle e fiscalização dos 
trabalhos de manejo e meio ambiente, bem como nas áreas de gestão ambiental, o 
controle da poluição, a recuperação de zonas degradadas, a educação ambiental, 
entre outras. Supervisionar a execução de atividades florestais, d esde a 
construção de viveiros florestais e infraestrutura,  produção de mudas e 
colheita florestal até o manejo de florestas nativa s; Inventariar florestas e 
planejar atividades florestais; Auxiliar na elaboração de laudos e documentos 
técnicos; Manter unidades de conservação e de produção, atuar na preservação e 
conservação ambientais; Fiscalizar e monitorar fauna e flora ; Auxiliar profissionais 
de nível superior na implementação de projetos, gestão ambiental e coordenação de 
equipes de trabalho; Operar máquinas, equipamentos e instrumentos 
meteorológicos; Participar na coordenação de processos de controle ambiental, 
utilidades, tratamento de efluentes e levantamentos meteorológicos; Acompanhar e 
encaminhar os dados recebidos das estações meteorológicas ao setor competente; 
Orientar e acompanhar os trabalhos de preenchimento dos relatórios, garantindo a 
exatidão e qualidade das observações meteorológicas; Manter contatos com outras 
estações ou postos meteorológicos, servindo-se de comunicação formal ou 
codificados para receber e transmitir informações meteorológicas; Dar suporte na 
instalação de novas estações agro meteorológico ou postos termos 
pluviométricos determinando local de instalação;  Realizar análises físico-
químicas e microbiológicas dos efluentes; Coletar material de reprodução de 
animais aquáticos; Controlar sanidade e predação do s animais aquáticos; 
Monitorar qualidade da água, alimentar, capturar e beneficiar animais 
aquáticos de viveiros, tanques e fazendas marinhas;  Prestar assistência 
técnica e auxiliar na elaboração de projetos, orien tando construção de 
instalações em fazendas aquícolas e sistema de cria ção de animais aquáticos ; 
Ministrar treinamentos, participar de projetos e auxiliar em aulas práticas; Zelar pela 
manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, 
equipamentos e de seu local de trabalho; Participar em ações de preservação 
ambiental; Caracterizar os diferentes ecossistemas; Participar na elaboração de 
relatórios de impacto ambiental; Sensibilizar a população para uma boa utilização 
dos recursos naturais; Diagnosticar ameaças ambientais e prever as 
consequências das mesmas;  Ajudar na implementação e na aplicação das leis 
relativas ao meio ambiente; Organizar eventos e palestras sobre temáticas 
ambientais; Contribuir para a produção de políticas ambientais eficazes; Participar 
de programa de treinamento, quando convocado;  Executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de programas de 
informática;  Desempenhar outras atribuições pertinentes à sua função.  
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2. LEIA-SE: 
 

CAPÍTULO II – DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA 
SEMANAL, REMUNERAÇÃO, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO.  
 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remunera 
ção R$ 

 Vagas 
Valor da 
taxa de 

inscrição Total PN
Esp CR 

404 Técnico em Meio 
Ambiente 

Nível médio completo, 
autorizado/reconhecido 

pelo Ministério da 
Educação. Curso Técnico 

em Meio Ambiente. 
Registro no CREA  

40 hs R$ 
1.607,38 1 - - 50,00 

 

2.2. Atribuições dos cargos. 
 

Código Cargo Atribuições 

404 
Técnico em Meio 

Ambiente 

Executar tarefas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Economia Solidária de 
caráter técnico relativo à programação, organização, controle e fiscalização dos 
trabalhos de manejo e meio ambiente, bem como nas áreas de gestão ambiental, o 
controle da poluição, a recuperação de zonas degradadas, a educação ambiental, 
entre outras. Inventariar florestas e planejar atividades florestais; Auxiliar na 
elaboração de laudos e documentos técnicos; Manter unidades de conservação e 
de produção, atuar na preservação e conservação ambientais; Auxiliar profissionais 
de nível superior na implementação de projetos, gestão ambiental e coordenação de 
equipes de trabalho; Operar máquinas, equipamentos e instrumentos 
meteorológicos; Participar na coordenação de processos de controle ambiental, 
utilidades, tratamento de efluentes e levantamentos meteorológicos; Acompanhar e 
encaminhar os dados recebidos das estações meteorológicas ao setor competente; 
Orientar e acompanhar os trabalhos de preenchimento dos relatórios, garantindo a 
exatidão e qualidade das observações meteorológicas; Manter contatos com outras 
estações ou postos meteorológicos, servindo-se de comunicação formal ou 
codificados para receber e transmitir informações meteorológicas; Realizar análises 
físico-químicas e microbiológicas dos efluentes; Ministrar treinamentos, participar de 
projetos e auxiliar em aulas práticas; Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, 
guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de 
trabalho; Participar em ações de preservação ambiental; Caracterizar os diferentes 
ecossistemas; Participar na elaboração de relatórios de impacto ambiental; 
Sensibilizar a população para uma boa utilização dos recursos naturais; Ajudar na 
implementação e na aplicação das leis relativas ao meio ambiente; Organizar 
eventos e palestras sobre temáticas ambientais; Contribuir para a produção de 
políticas ambientais eficazes; Participar de programa de treinamento, quando 
convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos de medição e de programas de informática;  Desempenhar outras 
atribuições pertinentes à sua função.  

 
3. Manter inalteradas as demais disposições do Edital 001/2014 de 23 de setembro 

de 2014 e retificações. 
 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 10 de novembro de 2014. 
 
 


