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ALTERA A LEI N° 20.197, DE 06 DE JULHO DE 2018,

QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E

REMUNERAÇÃO do CARGO DE TÉCNICO EM

GESTÃO PÚBLICA QUE INTEGRA O GRUPO

OCUPÂCIONAL TÉCNICO GOVERNAMENTAL, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da

Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei: ',-

Art. 1° O S 1° do art. 1° da Lei n. 20.197, de 06 de julho de 2018, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° .
S 1° O cargo a que se refere o caput deste artigo é aquele criado pelo inciso

I do art. 1° da Lei nO15.543, de 16 de janeiro de 2006, e inciso 11 do art. 2° da

Lei nO16.835, de 15 de dezembro de 2009, composto pelos quantitativos e

requisitos especificados no Anexo Único desta Lei."

X Art. 2° Ficam acrescidos os incisos VIII e IX ao art. 3° da Lei n° 20.197, de 06

de julho de 2018, e alterado o inciso VI desse mesmo artigo, que passam a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 3° .

..............................................................



VI - assistência aos serviços relativos a enfermagem e a segurança do
trabalho;

VIII - assistência e execução de serviços laboratoriais e análises clínicas,
j'

bem como a preparação de reagentes e outros materiais utilizados em

aulas experimentais; e

IX - estudos da relação entre clima, solo e produção agrícola."

Art. 3° O caput e o 9 1° do art. 12, bem como o art. 16 da Lei n. 20.197, de

06 de julho de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. Ficam transferidos, automaticamente, para o cargo de que trata

esta Lei os servidores públicos que ingressaram no cargo de Assistente de

Gestão Administrativa criado pelo inciso I do art. 1° da Lei nO15.543, de 16

de janeiro de 2006, aprovados no concurso público da extinta Agência

Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), objeto do Edital nO

"" 02, de 25 de janeiro de 2006, e os atuais ocupantes de cargo estatutário de

Assistente de Gestão Administrativa previsto na Lei nO16.835, de 15 de

dezembro de 2009.

9 1° Em decorrência da aplicação do disposto no caput deste artigo, os

atuais servidores serão posicionados na mesma Classe e Padrão em que se encontrarem

na data da publicação desta Lei, com exceção dos servidores provenientes da Lei nO

16.835, de 15 de dezembro de 2009, para os quais a data a ser considerada para os efeitos

de posicionamento funcional será a data de publicação da lei que operou a modificação na

redação deste Parágrafo.

Art. 16. Não se aplicam as Leis nO15.664, de 23 de maio de 2006, 16.835,

de 15 de dezembro de 2009, e 17.098, de 02 de julho de 2010, ao Grupo

Ocupacional e cargo criados por esta Lei."



Art. 4°. Fica alterado para 2.700 (dois mil e setecentos) o quantitativo previsto

no Anexo Único da Lei nO20.197, de 06 de julho de 2018.

Art. 5°. Esta lei em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás



JUSTIFICATIVA

o projeto de lei que se apresenta objetiva incluir o cargo de Assistente de Gestão

Administrativa da área técnico-administrativa da Universidade Estadual de Goiás (UEG),

previsto na Lei n. 16.835, de 15 de dezembro de 2009, na Lei n. 20.197, de 6 de julho de

2018, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Remuneração do cargo de Técnico em Gestão

Pública que integra o Grupo Ocupacional Técnico Governamental.

Atualmente, os servidores efetivos ocupantes do cargo de Assistente de Gestão

Administrativa da UEG subordinam-se, no que se refere à previsão de suas atribuições, à
Lei n. 16.835, de 15 de dezembro de 2009, que instituiu o Quadro Permanente e o Plano de

Cargos e Remuneração dos servidores efetivos da área técnico-administrativa da

Universidade Estadual de Goiás. Ao mesmo tempo, quanto à estruturação do Plano de

Cargo e Remuneração, padrões vencimentais e os procedimentos para promoção e

progressão, os referidos servidores estão vinculados à Lei n. 17.098, de 2 de julho de 2010.

No ano de 2018, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO) aprovou a

Lei n. 20.197. Referida lei criou o cargo de Técnico em Gestão Pública, pertencente ao

Grupo Ocupacional Técnico Governamental, porém, nos moldes do projeto apresentado

pelo Chefe do

Poder Executivo à época, apenas os servidores que ingressaram no cargo de

Assistente de Gestão Administrativa criado pelo inciso I do art. 1° da Lei n. 15.543, de 16 de

janeiro de 2006, aprovados no concurso público da extinta Agência Goiana de

Administração e Negócios Públicos (AGANP), objeto do Edital n. 02, de 25 de janeiro de

2006, foram transferidos para o novo Plano de Cargos e Remuneração (art. 1°, 9 1°, e art.

12, caput, da Lei n. 20.197/2018).
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A medida proposta se justifica para consagrar tratamento isonômico aos servi .

públicos ocupantes do cargo de Assistente de Gestão Administrativa da área técnico_ALtOO

administrativa da Universidade Estadual de Goiás (art. 2°, inciso 11, da Lei n. 16.835/2009),
em relação aos servidores que ingressaram no cargo de Assistente de Gestão

Administrativa da AGANP (art. 1°, inciso I, da Lei n. 15.543/2006) e foram incluídos na Lei

n. 20.197, de 6 de julho de 2018, atuais ocupantes do cargo de Técnico em Gestão Pública.

O princípio da isonomia assegura igualdade de tratamento pela Administração Pública a

todos os administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica, como no caso em

tela, e deve ser observado para afastar a preterição entre os ocupantes dos dois cargos

citados, com requisitos e atribuições se,melhantes.

Válido frisar que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), apesar de ter

julgado improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (AOI) n.

5467018.32.2018.8.09.0000, que pedia a declaração de inconstitucionalidade das Leis n.

20.196 e 20.197, ambas de 6 de julho de 2018, não afastou a violação ao princípio da

,.. isonomia, pois, no entendimento do Tribunal, a questão só não foi enfrentada porque a
I

análise da preterição dos servidores não incluídos nas novas leis demandaria instrução

probatória, o que é incompatível com o procedimento da AO!.

Ainda sobre a justificação para a propositura, tem-se a relevância do papel

desempenhado pela Universidade Estadual de Goiás na educação superior de milhares de

alunos e nas atividades e projetos que impactam não somente a comunidade acadêmica,

mas a vida de todos os goianos. Nessa linha, os ocupantes do cargo de Assistente de

Gestão Administrativa, que são maioria dos servidores da área técnico administrativa da

UEG, desempenham funções em todos os municípios que a Universidade está presente

para prestação de serviço público de qualidade.

Com a medida proposta, não haverá aumento de despesas para o Estado de Goiás,

já que a modificação legislativa não implica concessão de vantagem ou aumento de

remuneração. Oestaca- se, também, que as funções do cargo de Assistente de Gestão

Administrativa da área técnico- administrativa da Universidade Estadual de Goiás, às quais

se refere o art. 3°, inciso 11, alíneas "a" a "h", da Lei n. 16.835, de 15 de dezembro de 20091,

são compatíveis com as previstas no art. 3°, incisos I a VI, da Lei n. 20.197, de 6 de julho
3



de 20182, devendo ser apenas modificado o atual inciso VI, para excluir a conjunção I

acrescidos os incisos VIII e IX, com funções correlatas, ao último artigo.

Da mesma forma, a estruturação, promoção e progressão de ambos os cargos são

idênticas, visto que o cargo de destino também se estrutura por classes identificadas pelas

letras A, B e C, subdividas em padrões, e o respectivo desenvolvimento dos servidores dar-

se-á mediante progressão e promoção funcionais, respectivamente, em virtude do mérito de

seus integrantes e do desempenho no exercício de suas atribuições. A promoção

igualmente dependerá de aprovação em processo seletivo específico, aplicado pelo órgão

de lotação do servidor e convalidado pela Comissão de Avaliação de Promoção e

Progressão da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, atual Secretaria de Estado

da Administração, com participação obrigatória da correspondente entidade representativa.

Os atuais servidores estatutários serão posicionados na mesma Classe e Padrão

em que se encontrarem na data da publicação da nova lei, sem prejuízo do tempo de efetivo

~t~exercício para fins de progressão e promoção, devendo ser observado o disposto no Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, com redação dada

pelas Emendas Constitucionais n. 54 e 55, de 2 de junho de 2017, e 12 de setembro de

2017, respectivamente, conforme já está positivado na Lei n. 20.197/2018.

Por essas razões, devem ser alterados o 9 1° do art. 1°; o inciso VI do art. 3°,

acrescendo-se a esse artigo os incisos VIII e IX; o caput e o 91° do art. 12; e o art. 16, todos

da Lei n. 20.197, de 6 de julho de 2018.
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INFORMAÇÕES EM DADOS

QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS
Técnicos Governamentais 1586 Anexo 01 (Fonte: Portal da

Transparência Governo de Goiás)
Assistentes Administrativos 193 Anexo 02 (Fonte: Arquivo de dados

da UEG)

TOTAL 1779

1.
Art. 3° As funções dos cargos do quadro de pessoal efetivo de que trata esta Lei são as
seguintes, sem prejuízo do seu détalhamento ou acréscimo de outras funções correlatas
nos termos do regulamento:

r1~11 - no Grupo Ocupacional Assistente de Gestão Administrativa: desempenho de atividades
relacionadas com apoio à execução de serviços técnico-administrativos, tais como:
a) controle e execução de serviços de almoxarifado, arquivo, compilação, seleção,
organização, escrituração e registro de dados, operações ou informações de natureza
fiscal, financeira, orçamentária, estatística, contábil e similares;

b) controle, instalação, manutenção, operação ou programação de computadores e outros
equipamentos de informática, de comunicação e afins;

c) assistência ou execução direta de trabalhos ou projetos de edificação e outras obras de
engenharia, bem como montagem, manutenção e reparos em prédios ou instalações
públicas e, ainda, instalação e manutenção de quaisquer equipamentos, especialmente os
elétricos, eletrônicos, mecânicos e similares;

d) secretariado e atendimento ao público;

e) recepção, catalogação, organização, produção de material audiovisual, arquivamento
e conservação de acervos técnicos, jurídicos, administrativos, culturais e similares;

f) assistência e execução de serviços laboratoriais e análises clínicas, bem como a
preparação de reagentes e outros materiais utilizados em aulas experimentais;

g) estudos da relação entre clima, solo e produção agrícola;

h) assistência aos serviços relativos à segurança do trabalho;

2.
I - Art. 3° Sem prejuízo do detalhamento ou do acréscimo de outras funções correlatas nos
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termos do regulamento, as funções do cargo de Técnico em Gestão Pública pertenc t
ao Grupo Ocupacional Técnico Governamental de que trata esta Lei são aquelas ~~.
pertinentes ao desempenho de atividades relacionadas com apoio à execução de serviços
técnico-administrativos, tais como: - controle e execução de serviços de almoxarifado,
arquivo, compilação, seleção, organização, escrituração e registro de dados, operações ou
informações de natureza fiscal, financeira, orçamentária, estatística, contábil e similares;

n - controle, instalação, manutenção, operação ou programação de computadores e outros
equipamentos de informática, de comunicação e afins;

m - assistência ou execução direta de trabalhos ou projetos de edificação e outras obras
de engenharia, bem como montagem, manutenção e reparos em prédios ou instalações
públicas e, ainda, instalação e manutenção de quaisquer equipamentos, especialmente os
elétricos, eletrônicos, mecânicos e similares;

N - secretariado e atendimento ao público;

V - recepção, catalogação, organização, produção de material audiovisual, arquivamento
e conservação de acervos técnicos, jurídicos, administrativos, culturais e similares;

VI - assistência aos serviços relativos a enfermagem e a segurança do
.,..,- trabalho; e VII - VETADO.

Sala das Sessões aos

Atenciosamente,

de de 2020.

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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ANEXOS

ANEXO ÚNICO

ESPECIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE SERVIDORES

EFETIVOS DO GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO GOVERNAMENTAL

7

Grupo

Ocupacional

Técnico -

Governamental

Cargo

Técnico em Gestão

Pública

Quanti tatlvo

2700

Nível de

escolaridade

Ensino Médio

(completo)

Outros requisitos, observado o ~
3° do alt.2°, podendo o edital ou o
regulamento exigir fonnação
específica para determinadas áreas
de conhecimento. .

Formação em curso de nível
médio e, ainda, registro no órgão
fiscalizador de exercício
profissional, quando exigido,
admitindo curso superior que
contemple matéria similar



Cargo: Técnico em Gestão Pública

ANEXOS
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ALTERA A LEI N° 20.197, DE 06 DE JULHO DE 2018,

QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E

REMUNERAÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO EM

GESTÃO PÚBLICA QUE INTEGRA O GRUPO

OCUPACIONAL TÉCNICO GOVERNAMENTAL, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da

Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° O ~ 1° do art. 1° da Lei n. 20.197, de 06 de julho de 2018, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° .
~ 1° O cargo a que se refere o caput deste artigo é aquele criado pelo inciso

I do art. 1° da Lei nO15.543, de 16 de janeiro de 2006, e inciso 11 do art. 2° da

Lei nO16.835, de 15 de dezembro de 2009, composto pelos quantitativos e

requisitos especificados no Anexo Único desta Lei."

~/ Art. 2° Ficam acrescidos os incisos VIII e IX ao art. 3° da Lei nO20.197, de 06

de julho de 2018, e alterado o inciso VI desse mesmo artigo, que passam a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 3° .



VIII - assistência e execução de serviços laboratoriais e análises clínicas,
j

bem como a preparação de reagentes e outros materiais u'tilizados em

aulas experimentais; e

IX - estudos da relação entre clima, solo e produção agrícola."

Art. 3° O caput e o S 1° do art. 12, bem como o art. 16 da Lei n. 20.197, de

06 de julho de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. Ficam transferidos, automaticamente, para o cargo de que trata

esta Lei os servidores públicos que ingressaram no cargo de Assistente de

Gestão Administrativa criado pelo inciso I do art. 1° da Lei nO15.543, de 16

de janeiro de 2006, aprovados no concurso público da extinta Agência

Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), objeto do Edital nO

02, de 25 de janeiro de 2006, e os atuais ocupantes de cargo estatutário de

Assistente de Gestão Administrativa previsto na Lei nO16.835, de 15 de

dezembro de 2009.

S 1° Em decorrência da aplicação do disposto no caput deste artigo, os

atuais servidores serão posicionados na mesma Classe e Padrão em que se encontrarem

na data da publicação desta Lei, com exceção dos servidores provenientes da Lei n°

16.835, de 15 de dezembro de 2009, para os quais a data a ser considerada para os efeitos

de posicionamento funcional será a data de publicação da lei que operou a modificação na

redação deste Parágrafo.

Art. 16. Não se aplicam as Leis nO15.664, de 23 de maio de 2006, 16.835,

de 15 de dezembro de 2009, e 17.098, de 02 de julho de 2010, ao Grupo

Ocupacional e cargo criados por esta Lei."



Art. 4°. Fica alterado para 2.700 (dois mil e setecentos) o quantitativo previsto

no Anexo Único da Lei nO20.197, de 06 de julho de 2018.

Art. 5°. Esta lei em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

r .

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás



JUSTIFICATIVA

o projeto de lei que se apresenta objetiva incluir o cargo de Assistente de Gestão

Administrativa da área técnico-administrativa da Universidade Estadual de Goiás (UEG),

previsto na Lei n. 16.835, de 15 de dezembro de 2009, na Lei n. 20.197, de 6 de julho de

2018, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Remuneração do cargo de Técnico em Gestão

Pública que integra o Grupo Ocupacional Técnico Governamental.

Atualmente, os servidores efetivos ocupantes do cargo de Assistente de Gestão

Administrativa da UEG subordinam-se, no que se refere à previsão de suas atribuições, à
Lei n. 16.835, de 15 de dezembro de 2009, que instituiu o Quadro Permanente e o Plano de

Cargos e Remuneração dos servidores efetivos da área técnico-administrativa da

Universidade Estadual de Goiás. Ao mesmo tempo, quanto à estruturação do Plano de

Cargo e Remuneração, padrões vencimentais e os procedimentos para promoção e

progressão, os referidos servidores estão vinculados à Lei n. 17.098, de 2 de julho de 2010.

No ano de 2018, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO) aprovou a

Lei n. 20.197. Referida lei criou o cargo de Técnico em Gestão Pública, pertencente ao

Grupo Ocupacional Técnico Governamental, porém, nos moldes do projeto apresentado

pelo Chefe do

Poder Executivo à época, apenas os servidores que ingressaram no cargo de

Assistente de Gestão Administrativa criado pelo inciso I do art. 1° da Lei n. 15.543, de 16 de

janeiro de 2006, aprovados no concurso público da extinta Agência Goiana de

Administração e Negócios Públicos (AGANP), objeto do Edital n. 02, de 25 de janeiro de

2006, foram transferidos para o novo Plano de Cargos e Remuneração (art. 1°, S 1°, e art.

12, caput, da Lei n. 20.197/2018).
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A medida proposta se justifica para consagrar tratamento isonôm~ : ASLv~'f;;j" ~
públicos ocupantes do cargo de Assistente de Gestão Administrativa da ár;; técnico_A.LEG

o

administrativa da Universidade Estadual de Goiás (art. 2°, inciso 11, da Lei n. 16.835/2009),

em relação aos servidores que ingressaram no cargo de Assistente de Gestão

Administrativa da AGANP (art. 1°, inciso I, da Lei n. 15.543/2006) e foram incluídos na Lei

n. 20.197, de 6 de julho de 2018, atuais ocupantes do cargo de Técnico em Gestão Pública.

O princípio da isonomia assegura igualdade de tratamento pela Administração Pública a

todos os administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica, como no caso em

tela, e deve ser observado para afastar a preterição entre os ocupantes dos dois cargos

citados, com requisitos e atribuições semelhantes.

Válido frisar que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), apesar de ter

julgado improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.

5467018.32.2018.8.09.0000, que pedia a declaração de inconstitucionalidade das Leis n.

20.196 e 20.197, ambas de 6 de julho de 2018, não afastou a violação ao princípio da

isonomia, pois, no entendimento do Tribunal, a questão só não foi enfrentada porque a

análise da preterição dos servidores não incluídos nas novas leis demandaria instrução

probatória, o que é incompatível com o procedimento da AO!.

Ainda sobre a justificação para a propositura, tem-se a relevância do papel

desempenhado pela Universidade Estadual de Goiás na educação superior de milhares de

alunos e nas atividades e projetos que impactam não somente a comunidade acadêmica,

mas a vida de todos os goianos. Nessa linha, os ocupantes do cargo de Assistente de

Gestão Administrativa, que são maioria dos servidores da área técnico administrativa da

UEG, desempenham funções em todos os municípios que a Universidade está presente

para prestação de serviço público de qualidade.

Com a medida proposta, não haverá aumento de despesas para o Estado de Goiás,

já que a modificação legislativa não implica concessão de vantagem ou aumento de

remuneração. Destaca- se, também, que as funções do cargo de Assistente de Gestão

Administrativa da área técnico- administrativa da Universidade Estadual de Goiás, às quais

se refere o art. 3°, inciso 11, alíneas "a" a "h", da Lei n. 16.835, de 15 de dezembro de 20091,

são compatíveis com as previstas no art. 3°, incisos I a VI, da Lei n. 20.197, de 6 de julho
3
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de 2018', devendo ser apenas modificado o atual inciso VI, para eXclu~~juP~d' ", e

, ~sfJr:t,L\>'"

acrescidos os incisos VIII e IX, com funções correlatas, ao último artigo. -~-.- ALEüo/---
Da mesma forma, a estruturação, promoção e progressão de ambos os cargos são

idênticas, visto que o cargo de destino também se estrutura por classes identificadas pelas

letras A, B e C, subdividas em padrões, e o respectivo desenvolvimento dos servidores dar-

se-á mediante progressão e promoção funcionais, respectivamente, em virtude do mérito de

seus integrantes e do desempenho no exercício de suas atribuições. A promoção

igualmente dependerá de aprovação em processo seletivo específico, aplicado pelo órgão

de lotação do servidor e convalidado pela Comissão de Avaliação de Promoção e

Progressão da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, atual Secretaria de Estado

da Administração, com participação obrigatória da correspondente entidade representativa.

Os atuais servidores estatutários serão posicionados na mesma Classe e Padrão

em que se encontrarem na data da publicação da nova lei, sem prejuízo do tempo de efetivo

exercício para fins de progressão e promoção, devendo ser observado o disposto no Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, com redação dada

pelas Emendas Constitucionais n. 54 e 55, de 2 de junho de 2017, e 12 de setembro de

2017, respectivamente, conforme já está positivado na Lei n. 20.197/2018.

Por essas razões, devem ser alterados o S 1° do art. 1°; o inciso VI do art. 3°,

acrescendo-se a esse artigo os incisos VIII e IX; o caput e o S 1° do art. 12; e o art. 16, todos

da Lei n. 20.197, de 6 de julho de 2018.
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INFORMAÇÕES EM DADOS

1779TOTAL

QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS
Técnicos Governamentais 1586 Anexo 01 (Fonte: Portal da
. Transpárência Gove!no de Goiás)
Assistentes Administrativos . 193 Anexo 02 (Fonte: Arquivo de dados

daUEG)

1.
Art. 3° As funções dos cargos do quadro de pessoal efetivo de que trata esta Lei são as
seguintes, sem prejuízo do seu detalhamento ou acréscimo de outras funções correlatas
nos termos do regulamento:

11 - no Grupo Ocupacional Assistente de Gestão Administrativa: desempenho de atividades
relacionadas com apoio à execução de serviços técnico-administrativos, tais como:
a) controle e execução de serviços de almoxarifado, arquivo, compilação, seleção,
organização, escrituração e registro de dados, operações ou informações de natureza
fiscal, financeira, orçamentária, estatística, contábil e similares;

b) controle, instalação, manutenção, operação ou programação de computadores e outros
equipamentos de informática, de comunicação e afins;

c) assistência ou execução direta de trabalhos ou projetos de edificação e outras obras de
engenharia, bem como montagem, manutenção e reparos em prédios ou instalações
públicas e, ainda, instalação e manutenção de quaisquer equipamentos, especialmente os
elétricos, eletrônicos, mecânicos e similares;

d) secretariado e atendimento ao público;

e) recepção, catalogação, organização, produção de material audiovisual, arquivamento
e conservação de acervos técnicos, jurídicos, administrativos, culturais e similares;

f) assistência e execução de serviços laboratoriais e análises clínicas, bem como a
preparação de reagentes e outros materiais utilizados em aulas experimentais;

g) estudos da relação entre clima, solo e produção agrícola;

h) assistência aos serviços relativos à segurança do trabalho;

2.
I - Art. 3° Sem prejuízo do detalhamento ou do acréscimo de outras funções correlatas nos
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termos do regulamento, as funções do cargo de Técnico em Gestão ~ .._"lltt~~~ t 4 "'GO/
ao Grupo Ocupacional Técnico Governamental de que trata esta Lei são aquelas"~--
pertinentes ao desempenho de atividades relacionadas com apoio à execução de serviços
técnico-administrativos, tais como: - controle e execução de serviços de almoxarifado,
arquivo, compilação, seleção, organização, escrituração e registro de dados, operações ou
informações de natureza fiscal, financeira, orçamentária, estatística, contábil e similares;

II - controle, instalação, manutenção, operação ou programação de computadores e outros
equipamentos de informática, de comunicação e afins;

m - assistência ou execução direta de trabalhos ou projetos de edificação e outras obras
de engenharia, bem como montagem, manutenção e reparos em prédios ou instalações
públicas e, ainda, instalação e manutenção de quaisquer equipamentos, especialmente os
elétricos, eletrônicos, mecânicos e similares;

N - secretariado e atendimento ao público;

V - recepção, catalogação, organização, produção de material audiovisual, arquivamento
e conservação de acervos técnicos, jurídicos, administrativos, culturais e similares;

VI - assistência aos serviços relativos a enfermagem e a segurança do

trabalho; e VII - VETADO.

Sala das Sessões aos

Atenciosamente,

de de 2020.

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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