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RERRATIFICADO EM 29/05/2015  
 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

1.01 – AUXILIAR DE ENCANADOR 

 

Manter-se em dia quanto as medidas de segurança para execução das atarefas, utilizando adequadamente os 

equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem fornecidos pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de 

garantir a própria proteção e a daqueles que o auxiliam; Carregar ou descarregar ferramentas, materiais, peças 

pertinentes de veículos, caminhões; Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas, equipamentos utilizados; 

Executar demolições de alvenarias e peças estruturais; Remover entulho, executar limpeza; Zelar pela segurança individual 

e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriada. Executa outras tarefas correlativas, determinadas pelo 

superior hierárquico. 

 

1.02 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Executar trabalhos de limpeza em geral, além de auxiliar no preparo e distribuição de refeições, observando as condições 

de higiene, através de cardápio previamente definido. Auxiliar nos serviços de copa, bem como, preparo de café, chás, 

saladas, sucos, lanches e outros necessários e compreendidos como atividades similares, determinadas pelo superior 

imediato.  Acionar as válvulas e comandos dos sistemas e mediante ordens da estação de tratamento, manipulando 

volantes para colocar as bombas em funcionamento. Efetuar o controle de funcionamento da instalação, observando o 

desempenho de seus componentes e as condições apresentadas quanto à pressão, nível e volume de água. Efetuar a 

manutenção dos equipamentos, procedendo à limpeza dos depósitos e reservatórios, para conserva-los em perfeito estado 

de funcionamento. Efetuar a limpeza e conservação do local de trabalho. Bombear a água tratada dos reservatórios para 

as redes de distribuição, acionando bombas de recalque, registros e válvulas. Executa outras tarefas correlativas, 

determinadas pelo superior hierárquico. 

 

1.03 – JARDINEIRO 

 

Prepara canteiros e sementeiras de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais em prédios públicos, jardins, 

praças, parques e demais logradouros públicos. Realiza atividades de plantio e replantio de sementes e mudas, bem como 

serviços de adubagem e irrigação entre outros. Mantém qualquer tipo de parques e jardins livres de ervas daninhas, 

pragas e moléstias e em bom estado de conservação e limpeza; Podar ou orientar a poda de arvores e arbustos, pulverizar 

defensivos agrícolas, observando as instruções pré determinadas por profissional competente e especializado. Zelar e 
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manter perfeitas condições todo o instrumento de trabalho. Executa outras tarefas correlatadas com o cargo, colaborando 

para o permanente aprimoramento da prestação dos serviços. Prepara a terra arando, adubando e efetuando outros tratos 

necessários para proceder ao plantio de flores, arbustos e outras plantas ornamentais. Efetua e poda plantas, gramados e 

arvores, aparando-as em épocas determinadas, com tesouras e instrumentos apropriados para assegurar o 

desenvolvimento adequado das mesmas. Efetua a formação de novos jardins e gramados, renovando-lhes as partes 

danificadas, transplantando mudas, erradicando ervas daninhas e procedendo à limpeza dos mesmos, para mantê-los em 

bom estado de conservação. Prepara canteiros, colocando anteparos de madeira e de outros materiais, seguindo os 

contornos estabelecidos para atender à estética dos locais. Zelar pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais 

utilizados, colocando-os em local apropriado para deixa-los em condições de uso. Executa outras tarefas correlativas, 

determinadas pelo superior hierárquico. 

 

1.04 – OFICIAL DE MANUTENÇÃO (AREA PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO OU PINTOR) 

 

Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza operacional/braçal em atividades de instalação, execução e 

manutenção de obras civis de acordo com o trabalho. Realizar manutenção e serviços relativos à: ALVENARIA: executar 

trabalhos de pequenas reformas e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas, estruturas semelhantes. PINTURA nas 

tarefas de manutenção e reparos. Manter material de uso profissional sempre limpo e verificar possíveis reparos caso 

necessárias; Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza braçal em atividades na área de manutenção e 

conservação; realizar outras tarefas afins. Executa outras atividades correlativas, determinadas pelo superior hierárquico. 

 

1.05 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

Manter-se em dia quanto as medidas de segurança para execução das tarefas, utilizando adequadamente os equipamentos 

de proteção individual (EPEI) que lhe forem fornecidos pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria 

proteção e daqueles que o auxiliam. Executar observando sempre as condições ideais de segurança e de seus 

companheiros, serviços de escavação remoção, reaterro, regularização, limpeza, operar o equipamento apropriado para 

execução e manutenção de redes de água e esgoto. Zelar pela conservação e guarda do equipamento ao qual foi 

disponibilizado, e observando diariamente o nível de óleo hidráulico, motor, torque e água. Vistoriar visualmente 

vazamentos ou a necessidades de manutenção corretiva, atentar para revisões periódicas preventivas. Zelar pela 

segurança individual e coletiva utilizando equipamentos de proteção apropriada. Executa outras atividades correlativas, 

determinadas pelo superior hierárquico. 

 

1.06 – PEDREIRO 

 

Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para execução das tarefas, utilizando adequadamente osequipamentos 

de proteção individual (EPI), que lhe forme fornecidos pelos supervisores e chefes imediatos a fim de garantir a própria 
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proteção e a daqueles que o auxiliam. Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas, equipamentos 

utilizados nos serviços típicos da função. Orientar os auxiliares que estejam sob sua responsabilidade. Requisitar material 

necessário à execução das atribuições típicas da função. Executar trabalhos de alvenaria, concretos e outros materiais de 

construção civil, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, e utilizando processos e instrumentos pertinentes 

ao ofício, para construir, reformar prédios e obras similares. Executar demolições de alvenarias e peças estruturais, bem 

como retirar o entulho proveniente dessa demolição, abrir e reaterrar valas, cortar alvenaria e piso, limpar a obra. Dosar e 

executar a mistura de cimento, areia, pedra e água para obter argamassas. Controlar o nível e o prumo das obras em 

geral. Zelar pela segurança individual e coletivo, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução 

dos serviços. Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho. Executar alvenarias e 

revestimentos, contra pisos, passeios e fixar batentes de madeira com argamassa. Executar tarefas relacionadas a 

manutenção preventiva corretiva, reformar obras novas, como paredes e alvenaria, revestimentos argamassa (chapiscado, 

emboço e reboco), revestimento cerâmicos (azulejos) preparação e concretagem de estruturas e fundações de concreto 

armado, contra pisos, regularizações de pisos para impermeabilização de lajes, pisos cerâmicos, vinilos e cimentados, 

caixas de inspeção em alvenaria, muros de arrimo etc. Trabalhar em áreas de risco e grandes alturas. Zelar pela qualidade 

do e produtividade do trabalho. Executar outras atividades correlativas, determinadas pelo superior hierárquico. 

 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

1.07 – ENCANADOR 

 

Manter-se em dia quanto as medidas de segurança para execução das tarefas, utilizando adequadamente os equipamentos 

de proteção individual (EPI), que foram fornecidos pelos supervisores chefes imediato, a fim de garantir a própria proteção 

e a daquele que auxiliam. Executar qualquer serviço de instalação hidráulica, mais especificamente a execução e 

manutenção de redes de água e esgoto. Realizar escavações de valas, poços reaterro compactado. Carregar ou 

descarregar ferramentas, materiais, peças pertinentes de veículos caminhões. Zelar pela conservação e guarda dos 

materiais, ferramentas equipamentos utilizados. Executar demolições de alvenaria e peças estruturais, remover entulho, 

executar limpeza. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriada. Executar 

outras tarefas correlatadas determinadas pelo superior imediato. 

 

1.08 – MOTORISTA 

 

Conduzir veículos automotores para o transporte de passageiro, carga e entregas de remessa. Dirigir automóveis, 

caminhões, ambulância, ônibus e demais veículos de transporte de passageiro e carga. Vistoriar os veículos diariamente, 

antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios e outros, 

certificando-se das condições para o tráfego; Requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem irregularidades; 

Observar sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos. Transportar pessoas, 
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materiais e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos. Realizar reparos de emergência, manter o veículo limpo, 

interna e exatamente em perfeitas condições. Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendadas. 

Realizar anotações, segundo normas estabelecidas, da quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas 

transportadas, itinerários percorridos. Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-

o corretamente estacionado e fechado. Utilização de equipamentos de segurança recomendados pela legislação. Lavar os 

veículos sob sua responsabilidade, quando necessário. Executar outras atividades correlativas, determinadas pelo superior 

hierárquico. 

 

1.09 – SERVENTE 

 

Efetuar a limpeza e manter em ordem, prédios, pátios, salas, banheiros, vestiários, cozinhas e outros locais varrendo, 

tirando o pó, encerando, limpando, lustrando móveis, lavando vidraças, e instalações arrumando armários estantes camas 

proceder a higienização e desinfecção em salas, móveis objetos e outros equipamentos. Coletar o lixo, recolhendo-o e 

depositando-o na lixeira ou local destinado para tal; Auxiliar no preparo e servir café, chá sucos, lanches e outros. 

Controlar o consumo de materiais e produtos de limpeza, organizando adequadamente os estoques mínimos. Efetuar a 

limpeza e conservação das dependências e instalação dos prédios públicos municipais, mantendo a ordem, limpeza e 

conservação constantes. Auxilia no preparo e distribuição das refeições, observando as condições de higiene, através de 

cardápio previamente definido. Controlar o consumo de materiais e produtos de limpeza necessários à execução de suas 

atividades controlando e organizando adequadamente em estoques. Realizar serviços de copa e cozinha, auxiliando no 

preparo de café, chá, sucos, saladas e lanches, atendendo as necessidades da autarquia. Executa outras tarefas 

correlativas, determinadas pelo superior hierárquico. 

 

C) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OUTÉCNICO 

 

2.00 – AGENTE FISCAL I 

 

Proceder ao controle de e religação de corte e religação de água. Atender aos munícipes, quanto as queixas de consumo 

excessivo de água hidrômetros quebrados vazamentos, entre outros. Checar as informações de ligações clandestinas de 

água, tomando as medidas necessárias; Supervisionar os serviços de cadastro, como conferências da listagem de consumo 

de água, verificando as que apresentam consumo excessivo. Distribuir o serviço, fornecendo informações e implantando a 

rotina de trabalho dos agentes de consumo. Treinar o pessoal a quem responde orientando e fazendo demonstrações das 

tarefas a serem executadas. Atender o público, explicando, orientando, a fim de esclarecer suas dúvidas. Executa outras 

atividades correlativas, determinadas pelo superior hierárquico. 
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2.01 – ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 

Executa e supervisiona trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação em geral de leis, decretos e normas 

administrativas. Examina e acompanha processos. Redige pareceres, informações e expedientes administrativos, tais 

como: memorandos, cartas, ofícios e relatórios. Efetua todo e qualquer atendimento ao público, exceto operar caixa de 

pagamentos e recebimentos. Revisa a redação de ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, 

minutas de decretos e outros. Proceder ao controle sobre os bens patrimoniais da autarquia. Realiza e supervisiona a 

conferência de cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, controle geral da divida ativa, avaliação de imóveis 

e vantagens financeiras e descontos determinados por lei. Supervisiona e orienta o controle dos registros de estoque. 

Opera microcomputadores fazendo uso do sistema operacional, de editores de texto, de planilhas eletrônicas e de outros 

programas específicos de automação de suas tarefas. Executa outras tarefas correlativas, determinadas pelo superior 

hierárquico. 

 

2.02 – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 

 

Efetua tarefa auxiliares à área dos serviços de topografia. Executa serviços de campo como colocação de estacas e marcos 

de locação em terrenos e manuseio de equipamentos de topografia. Executa tarefas rotineiras, permanece a maior parte 

do tempo em pé e movimentos frequentes, maneja e carrega equipamentos leves, ou pesados, eventualmente, e possui 

responsabilidade pela manutenção dos equipamentos e patrimônios que utiliza. 

 

2.03 – MECÂNICO GERAL 

 

Executa a manutenção e repares em veículos automotores, visando assegurar a conservação e as condições de 

funcionamento. Examina os veículos e máquinas, inspecionando diretamente, ou por meio de aparelhos ou banco de 

provas, para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento. Efetua a desmontagem, procedendo a ajustes ou 

substituição de peças do motor, dos sistemas de freio, de ignição, de direção, de alimentação de combustível, de 

transmissão e de suspensão utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o veiculo e assegurar o 

seu funcionamento. Recondiciona o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a 

regulagem dos faróis enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção do 

veículo. Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários 

para execução dos serviços. Efetua a montagem dos demais componentes dos veículos, máquinas rodoviárias, guiando-se 

pelos desenhos ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização. Testa os veículos e máquinas uma vez 

montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados. Executa outras tarefas correlativas, determinadas pelo 

superior hierárquico. 
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2.04 – OPERADOR DE CAPTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA I 

 

Acionar as válvulas e comandos dos sistemas e mediante ordem da estação de tratamento, manipulando volantes para 

colocar as bombas em funcionamento. Efetuar o controle do funcionamento. Efetuar o controle do funcionamento da 

instalação, observando o desempenho de seus componentes e as condições apresentadas quanto à pressão, nível e 

volume de água. Acionar válvulas e bombas no controle de entrada de água para o abastecimento dos reservatórios. 

Proceder ao tratamento de água, administrando quantidade adequadas de cloro, sulfato de alumínio e outros, com o 

objetivo de depurá-las, desodoriza-las e clarifica-las. Bombear a água tratada, acionando registros e válvulas para permitir 

sua distribuição. Proceder à coleta de amostras de água para análise de PH, cor e turbidez, encaminhando-as ao 

laboratório para devida leitura. Efetuar manutenção dos equipamentos procedentes a limpeza dos depósitos e tanques de 

filtragem para conserva-la em perfeito estado de funcionamento. Executa outras tarefas correlativas, determinadas pelo 

superior hierárquico. 

 

2.05 – OPERADOR DE CAPTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE I 

 

Promove a operação da estação de tratamento de esgoto tais como: verificar o volume de esgoto bruto na entrada e saída 

da estação. Verifica o funcionamento das bombas elevatórias, efetua a limpeza periódica da grade de entrada de esgoto, 

da caixa de areia e do medidor parshal, efetuar a inspeção dos tanques de areação, manter a organização dos setores de 

ETE; controla estoques de produtos químicos, pertinentes a função. Preencher fichas de controle diário da operação da 

ETE, bem como todos os serviços correlatados a função. Executa outras tarefas correlativas, determinadas pelo superior 

hierárquico. 

 

2.06 – TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Realizar ensaios em geral. Deve ter capacidade de realizar pesquisa e desenvolvimento de métodos de análises que 

melhorem os custos. Realizar análise química, físico-química, químico-biológica e microbiológicas, de padronização e de 

controle de qualidade. Ter conhecimentos do processo de tratamento, prévios e complementares de produtos e resíduos. 

Ser capaz de executar trabalhos técnicos em equipe, tendo espirito de grupo. No desempenho de sue cargo e funções 

técnicas atribuídas, buscar sempre a melhor e contínua espelhada nas normas que regulamentam o trabalho laboratorial. 

Execução de trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos pelo gerente da qualidade e ou gerente técnico da 

qualidade. Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho. Levantamento de dados de 

natureza técnica. Condução de trabalho técnico, desempenho de cargo e função técnica circunstancia ao âmbito de sua 

habilitação. Fiscalização da execução de serviços e de atividades de sua competência. Organização de arquivos técnicos. 

Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade. Verifica os equipamentos de analises e medição 

bem como as técnicas utilizadas para manutenção da qualidade da água que chega ao usuário, atendendo as 

especificações das normas técnicas vigentes. Realiza coletas transporte e armazena de acordo com as normas do guia de 
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coleta adotado. Auxiliar, quando necessário, o controle operacional da Estação de tratamento de água _ ETA e Estação de 

tratamento de Esgoto – ETE. Emite e assina laudos técnicos e pareceres se necessário.Executa outras tarefas correlativas, 

determinadas pelo superior hierárquico. 

 

2.07 – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 

Efetua cálculos, conversões, desenvolvimentos e equivalentes. Elaboram desenhos arquitetônicos, geométricos, 

planialtímetros, de redes de água e esgoto, e arte final. Auxilia no desenvolvimento e na fase final dos projetos. Estuda 

eventuais problemas técnicos a serem solucionados. Define a normatização a ser empregada na fase de apresentação do 

projeto. Auxilia na preparação do plano e diretrizes a serem adotados durante a execução do projeto. Prepara planos dos 

desenhos. Define padrões de qualidade, elabora planimetria de áreas, pastas técnicas, medições de prédios, estuda esboço 

de obras, examinando croquis. Desenha em perspectiva, tem noções básicas de geometria descritiva, arquivar projetos, 

mapas, gráficos, desenhos e documentos dispondo-os adequadamente, a fim de facilitar posterior consulta e executa 

outras tarefas correlativas, determinadas pelo superior hierárquico. 

 

2.08 – TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

 

Atua diretamente na medição e avaliação de terras do município afim de classifica-las para construção, demarcação ou 

loteamento, utiliza-se de equipamentos adequados. Executa alinhamentos, medições e leituras angulares dos terrenos. 

Executa tarefas afins solicitadas pelo superior imediato. Efetua levantamentos da superfície e subsolo da terra, de sua 

topografia natural e das obras existentes, determinando o perfil, a localização, as dimensões exatas e a configuração de 

terrenos, campos, estradas para fornecer dados básicos necessários aos trabalhos de construção, exploração e elaboração 

de mapas. Analisa mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e calculando as 

medições a serem efetuadas para preparar esquemas de levantamentos topográficos, planimétricos e altímetros. Efetua o 

reconhecimento básico da área programada, analisando as características do terreno para decidir os pontos de partida, 

vias de melhor acesso e seleciona materiais e instrumentos. Realiza levantamentos da área demarcada, posicionando e 

manejo ado estações totais teodolitos,níveis, trenas, bussolas, telêmetros e outros aparelhos de medição para determinar 

altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de níveis e outras características de superfície terrestre de áreas 

subterrâneas e de edifícios. Registra nas cadernetas topográficas os dados obtidos, anotando os valores lidos e os cálculos 

numéricos efetuados para analisa-los posteriormente. Avalia as diferenças entre pontos altitudes e distâncias, aplicando 

fórmulas consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos coligados para complementar as informações 

registradas e verificar a precisão das mesmas. Elabora esboços, plantas e relatórios técnicos sobre os traçados a serem 

feitos, indicando ponto e conversões para desenvolvê-los sob forma de mapas, cartas e projetos. Supervisiona os trabalhos 

topográficos, determinado o balizamento a colocação de estacas e indicando referências de nível marcos de locação e 

demais elementos, para orientar seus auxiliares na execução de trabalhos. Executa outras tarefas correlativas, 

determinadas pelo superior hierárquico. 
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2.09 – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM ELETROELETRÔNICA 

 

Executa e conduz a execução técnica de trabalhos profissionais como montagens, instalação e manutenção de painéis 

elétricos ( CCM, chaves de partida micro processadas e inversores de frequência, CLP telemetria), instalação elétrica em 

baixa tensão, instalação e distribuição de ramais e equipamentos telefônicos e instalação e distribuição de cabos de rede 

de informática. Orienta e coordena equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção de 

equipamentos. Presta assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação de obras de elétrica e telefonia.Exerce atividades como 

desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos, elaboração de pedidos de materiais e equipamentos, 

instalações e mão de obra, regulagens de equipamentos eletroeletrônicos. Executa, fiscaliza, orienta e coordena 

diretamente serviços de manutenção e reparos de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos das áreas: 

elétrica, telefonia e radiocomunicação. Responsabiliza-se pela elaboração e execução de projetos elétricos. Executa outras 

tarefas correlativas, determinadas pelo superior hierárquico. 

 

2.10 – TÉCNICO MECÂNICO DE MANUTENÇÃ0 

 

Supervisiona ou executa controle de instalações manutenção e reparos de equipamentos mecânicos. Executar tarefa de 

caráter técnico, referentes ao aperfeiçoamento de instalações de máquinas, motores e aparelhos e outros equipamentos 

utilizando instrumentos e métodos adequados. Examina o desempenho das máquinas, instalações e equipamentos 

utilizados, valendo-se de instrumentos de precisão para aferir suas condições de funcionamento e localizar e corrigir 

possíveis falhas. Promove a manutenção de motores e bombas hidráulicas. Executa lubrificação de bombas e motores, 

executa manutenção preventiva e corretiva em bombas hidráulicas e motores elétricos.  Realizar planos de manutenção 

em circuito elétrico e hidráulico. Executa outras tarefas correlativas, determinadas pelo superior hierárquico. 

 

2.11 – TELEFONISTA 

 

Atender chamados telefônicos internos e externos, operando em troncos centrais e ramais. Controlar e auxiliar as ligações 

prestando informações ao usuário sobre ramais, transferindo ligações entre ramais, através da mesa de telefonia, 

objetivando a correção de eventuais enganos. Transmitir através do telefone, mensagens às unidades da repartição, 

objetivando rápida comunicação quando for o caso. Receber e transmitir solicitações de instalação e conserto de 

equipamentos telefônicos, visando atender necessidades da unidade. Manter registros das ligações de longa distância. 

Atender ao consumidor, prestando informações e orientações e, posteriormente se necessário, efetuar ordens de serviços 

dos atendimentos efetuados. Zelar pelo equipamento, comunicado ao superior imediato os defeitos verificados nos ramais 

e mesas. Fornecer dados para elaboração de expedientes a empresa concessionária dos serviços telefônicos, comunicando 

quaisquer alterações quanto ao uso da concessão, mudanças, instalações retiradas, defeitos, etc. Executa outras atividades 

correlativas, determinadas pelo superior hierárquico. 


