
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 1.905/2014, de 17 de junho de 2014.

Altera o Anexo I, Cargo de Analista de Sistemas da Lei
Municipal  701/94,  que  dispõe  sobre  o  quadro  de  cargos  e
funções públicas do Município de Formigueiro, estabelece o plano
de carreira dos servidores e dá outras providências.

Gildo  Benjamin  Bortolotto,  Prefeito  Municipal  de  Formigueiro,  faz  saber  em
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1º Fica  alterado  o  anexo  I,  da  Lei  Municipal  nº  701/1994,  que  diz
respeito ao Quadro de Cargos Estatutários de Provimento Efetivo, no cargo de Analista de
Sistemas, que altera as Atribuições do Cargo, conforme anexo I da referida Lei, que passará
a ter a seguinte redação:

ANEXO I

REGIME JURÍDICO: Lei n.º 1329/2005 - Estatutário 

QUADRO: Cargos de Provimento Efetivo

CARGO: Analista de Sistemas

PADRÃO REFERENCIAL: 10

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

Administrar  servidores,  redes  de  dados  e  seus  sistemas  operacionais  e
aplicativos, avaliando seu desempenho; auxiliar na manutenção realizada nos servidores e
redes  de  dados,  identificando  problemas  e  providenciando  os  reparos  devidos; prestar
assistência  aos  usuários; compreender  arquitetura  de  rede  e  projetar  redes  de  dados;
desenvolver e administrar sítios de internet e intranet, utilizando técnicas e ferramentas
apropriadas; executar estudos de viabilidade, definição de objetivos e especificações de
projetos  de  desenvolvimento,  operação,  manutenção  de  soluções  de  tecnologia  da
informação; planejar e executar o levantamento de informações junto aos clientes/usuários,
desenvolver atividades de natureza técnica inerente a área de tecnologia da informação,
como  planejamento,  gestão  do  desenvolvimento,  da  implantação,  coordenação,  e
manutenção  dos  sistemas  informatizados,  inclusive  manter atualizada  a  documentação;
executar atividades relacionadas com planejamento, implantação, segurança e manutenção
de  rede,  administração  de  dados,  banco  de  dados  e  comunicação  de  dados;  elaborar
pareceres  técnicos,  laudos,  relatórios  e  outros  documentos  de  informações  técnicas;
desenvolver e implantar métodos e fluxos de trabalho voltados à otimização das atividades
operacionais, administração de redes locais e outras especializações, promover perícias e
auditorias  de  projetos  e sistemas  de  informação;  executar  atividades  de  especificações
técnicas de equipamentos, softwares e serviços de informática; 
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executar  atividades  relacionadas  com  o  planejamento  operacional,  a  execução  e  o
monitoramento  de  projetos,  programas  e  planos  de  ação;  acompanhar  e  analisar
sistematicamente  a  legislação  relacionada  com  pesquisa,  experimentação  e  divulgação
tecnológicas; acompanhar os sistemas e infraestrutura sob sua responsabilidade, propor
alternativas  e  promover  ações  para  o  alcance  dos  objetivos  da  organização;  apoiar  o
gerenciamento dos serviços prestados por terceiros quanto à metodologia, cronogramas,
qualidade  e  custos;  avaliar,  selecionar,  apoiar  e  gerir  contratos  de  fornecedores  para
prestação de serviços e a aquisição de produtos; apoiar o controle de qualidade e ajudar a
assegurar  a  melhoria  contínua  dos  sistemas  sob  sua  responsabilidade,  quanto  à
funcionalidade,  segurança,  contingência,  eficiência  e  eficácia;  apoiar  a  elaboração  das
especificações de serviços a serem desenvolvidos por terceiros;executar as suas atividades
de  forma  integrada  com  as  das  demais  unidades  organizacionais  contribuindo  para  o
desenvolvimento das equipes de trabalho; promover o atendimento aos clientes internos e
externos;  operar  os  equipamentos  disponíveis  e  os  sistemas  e  recursos  informatizados
dentro das diretrizes estabelecidas na política de segurança e nos processos da qualidade
na execução de suas atividades; executar qualquer outra atividade que, por sua natureza,
esteja inserida no âmbito de suas atribuições.

Desenvolver,  implementar,  adaptar,  produzir,  instalar  e  manter  sistemas
computacionais, bem como perfazer a integração de recursos físicos e lógicos necessários
para o atendimento das necessidades informacionais, computacionais e de automação em
geral.

Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações recebidas
dos usuários, buscando solução para os mesmos;
 Proceder à instalação e configuração de peças e acessórios de microcomputadores, tais
como Disco Rígido, Fonte, Memória, Unidade de CD/DVD, etc.;
Proceder à formatação e instalação de Sistemas Operacionais;
Prestar manutenção na estrutura da rede de dados;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário: Período normal de 35 horas semanais.
b) Outras: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados,
bem como o deslocamento para outras Unidades da Prefeitura.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Instrução: Ensino Superior na área em Tecnologia da Informação.
b) Curso reconhecido pelo MEC.
c) Idade mínima de 18 anos.

                        
OBSERVAÇÃO:
Cargo criado Lei n.º 1759 de 08 de maio de 2012.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.    

             
Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.

Em 17 de junho de 2014.

   Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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