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Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG 
“TERRA DO PADRE VICTOR” 

 LEI Nº 3.946, DE 25 DE MAIO DE 2016. 
 

Altera a redação do Anexo VIII – Descrições e Requisitos 
dos Cargos do Quadro de Pessoal Permanente, da Lei 
Municipal nº 3.380, de 10 de maio de 2013 que “Dispõe 
sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras dos 
Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e 
Institui Nova Tabela de Vencimentos”, no que se refere ao 
quantitativo do cargo de Técnico em Saúde VI – Nutrição. 

  
O Povo de Três Pontas-MG, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º Fica alterado o Anexo VIII – Descrições e Requisitos dos Cargos do Quadro de 
Pessoal Permanente, da Lei Municipal nº 3.380, de 10 de maio de 2013, no que se refere ao 
quantitativo do cargo efetivo de Técnico em Saúde VI – Nutrição, que passa vigorar com a 
seguinte redação: 
 

CARREIRA 
ESPECIALISTA EM SAÚDE 

 
CARGO 

Especialista em Saúde 
NÍVEL 

VI 
ÁREA DE ATIVIDADE 

Apoio Especializado 
ESPECIALIDADE 

Nutrição 
 
 

VAGAS CRIADAS 
 

009 
VAGAS 

OCUPADAS 
002 VAGAS REMANESCENTES 007 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar e 
supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 
nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
- controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; 
- garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; 
- ministrar cursos de treinamento para os servidores da área; 
- participar da seleção de funcionários para o cargo de cozinheiros e serventes; 
- auxiliar a comissão de licitação na escolha de produtos com melhor relação custo/benefício; 
- comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com autorização do órgão competente; 
- fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos 
comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
- elaborar cardápios em geral; 
- desenvolver programas de educação alimentar; 
- desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos serviços; 
- estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos; 
- proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; 
- manter reuniões com pais de alunos para orientação nutricional; 
- monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação enviada aos escolares; 
- realizar a organização de cardápios, compras e designação de funcionários para eventos especiais; 
- executar outras atribuições afins. 
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Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG 
“TERRA DO PADRE VICTOR” 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
FORMAÇÃO Ensino superior completo ESPECIALIZAÇÃO Nenhuma 

 
EXPERIÊNCIA Nenhuma 

 
SEXO Masculino ou feminino 

IDADE Superior a 18 e inferior a 65 
anos 

LIDERANÇA Moderada 

ESFORÇO FÍSICO Nenhum 
 

ESFORÇO MENTAL Moderado 

 
FORMAS DE INGRESSO  Concurso Público 

 
JORNADA DE TRABALHO  40 (quarenta) horas semanais  

 
 

CARREIRA 
ESPECIALISTA EM SAÚDE 

 
CARGO 

Especialista em Saúde 
NÍVEL 

VII 
ÁREA DE ATIVIDADE 

Apoio Especializado 
ESPECIALIDADE 

Nutrição 
 
 

VAGAS CRIADAS 
 

000 
VAGAS 

OCUPADAS 
000 VAGAS REMANESCENTES 000 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar e 
supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 
nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
- controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; 
- garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; 
- ministrar cursos de treinamento para os servidores da área; 
- participar da seleção de funcionários para o cargo de cozinheiros e serventes; 
- auxiliar a comissão de licitação na escolha de produtos com melhor relação custo/benefício; 
- comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com autorização do órgão competente; 
- fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos 
comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
- elaborar cardápios em geral; 
- desenvolver programas de educação alimentar; 
- desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos serviços; 
- estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos; 
- proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; 
- manter reuniões com pais de alunos para orientação nutricional; 
- monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação enviada aos escolares; 
- realizar a organização de cardápios, compras e designação de funcionários para eventos especiais; 
- executar outras atribuições afins. 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
FORMAÇÃO Ensino superior completo ESPECIALIZAÇÃO Curso lato senso de no mínimo 360 

horas 
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Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG 
“TERRA DO PADRE VICTOR” 

EXPERIÊNCIA 03(três) anos de serviço 
público municipal 

SEXO Masculino ou feminino 

IDADE Superior a 18 e inferior a 65 
anos 

LIDERANÇA Moderada 

ESFORÇO FÍSICO Nenhum 
 

ESFORÇO MENTAL Moderado 

 
FORMAS DE INGRESSO  Progressão na Carreira 

 
JORNADA DE TRABALHO  40 (quarenta) horas semanais  

 
 

CARREIRA 
ESPECIALISTA EM SAÚDE 

 
CARGO 

Especialista em Saúde 
NÍVEL 
VIII 

ÁREA DE ATIVIDADE 
Apoio Especializado 

ESPECIALIDADE 
Nutrição 

 
 

VAGAS CRIADAS 
 

000 
VAGAS 

OCUPADAS 
000 VAGAS REMANESCENTES 000 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar e 
supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 
nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
- controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; 
- garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; 
- ministrar cursos de treinamento para os servidores da área; 
- participar da seleção de funcionários para o cargo de cozinheiros e serventes; 
- auxiliar a comissão de licitação na escolha de produtos com melhor relação custo/benefício; 
- comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com autorização do órgão competente; 
- fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos 
comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
- elaborar cardápios em geral; 
- desenvolver programas de educação alimentar; 
- desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos serviços; 
- estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos; 
- proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; 
- manter reuniões com pais de alunos para orientação nutricional; 
- monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação enviada aos escolares; 
- realizar a organização de cardápios, compras e designação de funcionários para eventos especiais; 
- executar outras atribuições afins. 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
FORMAÇÃO Ensino superior completo ESPECIALIZAÇÃO 02(dois) cursos lato senso de no 

mínimo 360 horas. 
EXPERIÊNCIA 05(cinco) anos de serviço 

público municipal 
SEXO Masculino ou feminino 

IDADE Superior a 18 e inferior a 65 LIDERANÇA Moderada 
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Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG 
“TERRA DO PADRE VICTOR” 

anos 
ESFORÇO FÍSICO Nenhum 

 
ESFORÇO MENTAL Moderado 

 
FORMAS DE INGRESSO  Progressão na Carreira 

 
JORNADA DE TRABALHO  40 (quarenta) horas semanais  

 
 

CARREIRA 
ESPECIALISTA EM SAÚDE 

 
CARGO 

Especialista em Saúde 
NÍVEL 

IX 
ÁREA DE ATIVIDADE 

Apoio Especializado 
ESPECIALIDADE 

Nutrição 
 
 

VAGAS CRIADAS 
 

000 
VAGAS 

OCUPADAS 
000 VAGAS REMANESCENTES 000 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar e 
supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 
nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
- controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; 
- garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; 
- ministrar cursos de treinamento para os servidores da área; 
- participar da seleção de funcionários para o cargo de cozinheiros e serventes; 
- auxiliar a comissão de licitação na escolha de produtos com melhor relação custo/benefício; 
- comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com autorização do órgão competente; 
- fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos 
comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
- elaborar cardápios em geral; 
- desenvolver programas de educação alimentar; 
- desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos serviços; 
- estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos; 
- proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; 
- manter reuniões com pais de alunos para orientação nutricional; 
- monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação enviada aos escolares; 
- realizar a organização de cardápios, compras e designação de funcionários para eventos especiais; 
- executar outras atribuições afins. 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
FORMAÇÃO Ensino superior completo ESPECIALIZAÇÃO Curso stricto senso em nível de 

mestrado 
EXPERIÊNCIA 07(sete) anos de serviço 

público municipal 
SEXO Masculino ou feminino 

IDADE Superior a 18 e inferior a 65 
anos 

LIDERANÇA Moderada 

ESFORÇO FÍSICO Nenhum 
 

ESFORÇO MENTAL Moderado 
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FORMAS DE INGRESSO  Progressão na Carreira 

 
JORNADA DE TRABALHO  40 (quarenta) horas semanais  

 
 

CARREIRA 
ESPECIALISTA EM SAÚDE 

 
CARGO 

Especialista em Saúde 
NÍVEL 

X 
ÁREA DE ATIVIDADE 

Apoio Especializado 
ESPECIALIDADE 

Nutrição 
 

 
VAGAS CRIADAS 

 
000 

VAGAS 

OCUPADAS 
000 VAGAS REMANESCENTES 000 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a planejar, coordenar e 
supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências 
nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
- controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; 
- garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; 
- ministrar cursos de treinamento para os servidores da área; 
- participar da seleção de funcionários para o cargo de cozinheiros e serventes; 
- auxiliar a comissão de licitação na escolha de produtos com melhor relação custo/benefício; 
- comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com autorização do órgão competente; 
- fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos 
comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
- elaborar cardápios em geral; 
- desenvolver programas de educação alimentar; 
- desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos serviços; 
- estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos; 
- proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; 
- manter reuniões com pais de alunos para orientação nutricional; 
- monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação enviada aos escolares; 
- realizar a organização de cardápios, compras e designação de funcionários para eventos especiais; 
- executar outras atribuições afins. 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
FORMAÇÃO Ensino superior completo ESPECIALIZAÇÃO Curso stricto senso em nível de 

doutorado 
EXPERIÊNCIA 10(dez) anos de serviço público 

municipal 
SEXO Masculino ou feminino 

IDADE Superior a 18 e inferior a 65 
anos 

LIDERANÇA Moderada 

ESFORÇO FÍSICO Nenhum 
 

ESFORÇO MENTAL Moderado 

 
FORMAS DE INGRESSO  Progressão na Carreira 

JORNADA DE TRABALHO  40 (quarenta) horas semanais  



 

 

Praça Prefeito Francisco José de Brito, 82 – Centro 
CEP: 37.190-000 – Três Pontas (MG) 

Página 6 
Telefone (35)3266-2117 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG 
“TERRA DO PADRE VICTOR” 

Art. 2º Os demais quadros constantes do Anexo VIII – Descrições e Requisitos dos Cargos 
do Quadro de Pessoal Permanente, da Lei Municipal nº 3.380, de 10 de maio de 2013 
permanecerão inalterados. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   
Três Pontas - MG, 25 de maio de 2016. 

 
 

PAULO LUÍS RABELLO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

NEANDER OLIVEIRA 
PROCURADOR-GERAL 

 
 

EVÂNIA MARIA ROCHA MORENO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 
 

HERMÓGENES VANELI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 


