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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

1.01 – Jardineiro 
Executa serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros públicos. Efetua a preparação da terra, executa 
o plantio de sementes e mudas em covas previamente preparadas nos canteiros. Auxilia no paisagismo e na 
conservação dos jardins. Executa sob a poda das plantas, aparando-as com serras e tesouras. Ajuda na pulverização 
de inseticidas. Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.  
 
1.02 – Tratorista 
Executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento 
de materiais. Executar roçagem de terrenos e limpeza de vias públicas, praças e jardins. Conduzir tratores providos 
ou não de implementos diversos, como lâmina e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-as e operando o 
mecanismo da tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou similares. Efetuar 
outras atividades afins, no âmbito de suas competências.  
 
2.01 – Eletricista 
Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando 
ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica. Executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos 
puxadores e a instalação dos cabos elétricos, utilizando puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para 
dar prosseguimento à montagem. Ligar os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas, 
conectares e material isolante, para completar a tarefa de instalação. Testar a instalação, fazendo-a funcionar, para 
comprovar a exatidão do trabalho executado. Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas utilizando ferramentas 
manuais e materiais isolantes para devolver à instalação elétrica condições normais de funcionamento. Executar 
trabalhos inerentes a toda rede elétrica. Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos máquinas e 
equipamentos utilizados. Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, 
recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente. Primar pela qualidade dos serviços 
executados. Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público. Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo 
superior hierárquico. Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelos superiores hierárquicos. Efetuar outras atividades 
afins, no âmbito de suas competências. 
 
2.02 – Fiscal de Obras 
Contrato, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Certificar-se 
da existência do diário de projetos/ obras. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de 
serviço. Realizar as visitas técnicas durante a execução dos serviços. Acompanhar todas as etapas de execução, 
conferir medições do andamento dos projetos/ obras. Acompanhar o cronograma físico-financeiro. Elaborar registros e 
comunicações sobre o andamento dos serviços. Solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 
constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões pertinentes às obras em 
execução. Paralisar ou solicitar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com 
projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato. Verificar se o conjunto de 
serviços está em perfeitas condições. Na conclusão do projeto, o fiscal de obras ainda verifica e aprova os desenhos 
de como construído (as built), elaborados pela contratada. O fiscal de projetos/ obras também ajuda no arquivamento 
da documentação da obra. Realiza vistorias e laudos técnicos de imóveis públicos e privados quando locados pela 
Administração Pública, até onde sua habilitação técnica permitir e sob solicitação do superior imediato. Fiscaliza. 
Realiza vistorias e expede laudos técnicos de loteamentos irregulares e/ou clandestinos.  
Fiscaliza, realiza vistorias e expede laudos técnicos de obras particulares quando necessária à sua aprovação pela 
Prefeitura e quando houver indícios de irregularidades. Expedir notificações e multas quando descumpridas as 
normas de relacionadas à execução de obras particulares. Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas 
competências. 
 
3.01 – Agente Ambiental 
Acompanhamento das áreas licenciadas ou a serem licenciadas do Município junto aos órgãos gestores competentes. 
Elaboração de documentos, projetos, plantas, mapas, pareceres, manifestações, laudos e etc. Orientações e 
capacitações ambientais em observância às Leis Ambientais. Vitorias em áreas afins. Fiscalização. Educação 
ambiental. Acompanhamento de convênios, projetos e programas. Executar outras atividades afins, no âmbito de suas 
competências. 
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3.02 – Analista da Procuradoria 
Prestação de auxílio direto aos Procuradores Municipais, no exercício da função jurídica e administrativa. Elaboração 
de peças processuais. Elaboração de editais e minutas contratuais. Auxílio na elaboração de pareceres. Realização 
de pesquisa doutrinária e jurisprudencial sobre determinado tema jurídico. Realização de tarefas administrativas, 
como a feitura de ofícios, memorandos, controle da pauta de audiências e reuniões, elaboração de atas. E efetuar 
outras atividades afins, no âmbito de suas competências.  
 
3.03 – Engenheiro Civil 
Realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares. 
Realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro. Realizar estudo, 
projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de água. Realizar o estudo, 
projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural. Realizar projeto, 
direção e fiscalização dos serviços de urbanismo. Realizar atividades referente a engenharia legal. Realizar perícias e 
arbitramentos referentes aos assuntos e atividades da sua área de atuação. Efetuar outras atividades afins, no âmbito 
de suas competências. 
 
3.04 – Instrutor de Esportes 
Instruir os alunos e ensinar os esportes constantes na grade de execução da Secretária Municipal. Responsável pelo 
planejamento de atividades nos espaços esportivos do Município. Coordenação das atividades para realização de 
campeonatos, eventos e torneios. Contatar e prospectar alunos. Coordenação de equipes para eventos e atividades 
internas e externas. Contato direto com alunos, criação de jogos e atividades esportivas. Efetuar outras atividades 
afins, no âmbito de suas competências. 

 


