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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
A) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

EMPREGO: 1.01 – AGENTE OPERACIONAL – AGENTE DE PORTARIA 

Responsável pelo material e papéis sob sua guarda.  Atende e recepciona os cidadãos, procurando identificá-
los, averiguando suas pretensões, prestando as devidas  informações e esclarecimento, marcando entrevistas, 
receber recados e encaminhá-los às pessoas ou setores procurados, atendendo chamadas telefônicas, 
manipulando telefones internos e externos, prestando informações, registrando as visitas e telefonemas 
atendidos; anotando dados pessoais do visitante para possibilitar o controle diário dos atendimentos, executando 
tarefas de escritório e pessoais do visitante para possibilitar o controle diário dos atendimentos, executando 
tarefas de escritório e de caráter limitado. Executa tarefas correlatas à função. 

EMPREGO: 1.02 – AGENTE OPERACIONAL - BORRACHEIRO 

Realizar manutenção de equipamentos, montar e desmontar pneu e alinhamento; controlar vida útil e utilização 
do pneu; trocar e ressulcar pneu; consertar pneus a frio e a quente, reparar câmara de ar, balancear conjunto de 
roda e pneu; prestar socorro a veículos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção 
ao meio ambiente; e executar outras tarefas correlatas e afins. 

 

EMPREGO: 1.03 - MOTORISTA 

Os trabalhadores deste grupo de base conduzem veículos automotores de passageiros e de carga. Suas 
funções consistem em: conduzir todo tipo de veículo automotor bem como seu respectivo tipo de carga. Conduz 
ônibus, microônibus, automóveis e outros veículos automotores, para o transporte de passageiros; conduzi 
caminhões, caminhões basculantes, caminhões de lixo, caminhoneta para transporte de carga de curta e longa 
distância, conduzi outros veículos como ambulâncias, no transporte de pacientes; vistoriar o veículo, verificando 
o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter e testando freios e parte elétrica para 
certificar-se de suas condições de funcionamento; liga o motor, girando a chave de ignição, para aquecê-lo e 
possibilitar a movimentação da viatura; examina as ordens de serviço, verificando os itinerários e serem 
seguidos, dirige o veículo manipulando seus comandos de marcha e direção e observando o fluxo do trânsito e a 
sinalização; transporte os passageiros, zela pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na 
prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros; examina as ordens de 
serviço, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde processarão cargas e descargas; 
manobra o caminhão, acionando os pedais, alavanca de marcha e volante, para conduzi-lo nos locais de carga e 
descarga; transporta doentes, no Município e/ou cidades vizinhas, para consulta ou internação em hospitais em 
geral, clínicas, etc. Executa tarefas correlatas a função. 
 

B) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

EMPREGO: 2.01 – INSTRUTOR DE ATIVIDADE MÚSICA 

Lecionar disciplinas teóricas; participar dos ensaios regulares; conhecer instrumentos musicais e a técnica 
musical para executá-los; ensaiar grupos de alunos e apresentações; desempenhar outras atividades correlatas 
e afins. 
 

EMPREGO: 2.02 – MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Participar do planejamento, elaboração e execução das atividades de educação infantil, em articulação com o 
pedagogo e professores, acompanhando e avaliando o processo de desenvolvimento pedagógico e psicomotor 
da criança; recepciona as crianças nos horários de entrada e saída, prepara e organiza o material didático de 
recreação e orienta-as na formação de hábitos de higiene e boas maneiras, garantindo a adaptação e o bem-
estar; verifica o estado de saúde e higiene conferindo o material individual de cada criança; efetua o controle de 
frequencia das crianças; auxilia na alimentação das crianças, orientando sobre comportamento, uso adequado 
de talheres e higiene pessoal; auxilia e orienta as crianças na escovação dos dentes; auxilia e acompanha a 
aplicação de medicamentos conforme estrita orientação médica, realiza pequenos curativos; acompanha e 
dirige passeios, banhos de sol, brincadeiras em locais abertos; controla os horários de repouso das crianças, 
participa do planejamento, da execução e do desenvolvimento de atividades, planeja e promove atividades 
recreativas e lúdicas utilizando jogos e brincadeiras em grupo com objetivo de estimular o desenvolvimento 
biopsicossocial da criança; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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C) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 

EMPREGO: 3.01 – INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 

Desenvolver e aprimorar práticas esportivas, visando o aprimoramento do atleta ou equipe; Promover, 
desenvolver e aprimorar conhecimentos e habilidades dos atletas; Elaborar programas de atividades esportivas 
e recreativas, baseando-se na comprovação das necessidades e na capacidade física dos atletas ou equipes, 
buscando os objetivos e ordenando a sua execução; Selecionar e preparar os atletas e equipes aprimorando 
seus conhecimentos e habilidades, para participarem de competições amistosas e competitivas entre as várias 
equipes e atletas existentes no município, treinando equipes, para garantir-lhes bom desempenho nas 
competições; Treinar e orientar escolares; Prestar assessoria teórica e técnica para auxiliares e treinadores, 
transmitindo conhecimentos da área; Supervisionar e zelar pelos serviços de conservação e armazenamento 
dos materiais e equipamento esportivos; Participar na organização e realização de eventos esportivos e 
competitivos promovidos pela Secretaria; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 

EMPREGO: 3.02 – P.E.B. II - ARTES 

Ministra aulas para alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, conforme sua formação acadêmica, na 
disciplina de Ciências, implantadas na rede Municipal de Ensino. 
 

EMPREGO: 3.03 – P.E.B. II - GEOGRAFIA 

Ministra aulas para alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, conforme sua formação acadêmica, na 
disciplina de Geografia, implantada na rede Municipal de Ensino. 
 

EMPREGO: 3.04 – P.E.B. II - INGLÊS 

Ministra aulas para alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, conforme sua formação acadêmica, na 
disciplina de Inglês, implantada na rede Municipal de Ensino. 
 

EMPREGO: 3.05 – P.E.B. II - PORTUGUÊS 

Ministra aulas para alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, conforme sua formação acadêmica, na 
disciplina de Língua Portuguesa, implantada na rede Municipal de Ensino. 
 

EMPREGO: 3.06 – PROFESSOR SUBSTITUTO 

Ministra aulas para os alunos de 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental, implantadas na rede municipal de 
Ensino. 
 


