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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
1.01 - COVEIRO 
Executar serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas; realizar sepultamento, 
exumar e cremar cadáveres, trasladar corpos e despojos; realizar manutenção do cemitério, incluindo pintar, 
roçar, capinar e varrer; zelar pela segurança do cemitério. 
 
1.02 - MOTORISTA 
Dirigir corretamente o veículo específico da unidade de trabalho, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, 
recolhendo e transportando pessoas, cargas, materiais e equipamentos em locais e horas determinadas, 
conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos; Transportar materiais em geral, ferramentas 
e equipamentos para obras em andamento; Efetuar o transporte de terra para serviços de terraplenagem, 
construção de aterros ou compactação de estradas para pavimentação, acionando dispositivos para bascular o 
material; Ficar à disposição em planalto contínuo para dirigir a ambulância, no transporte de doentes; Aplicar 
produtos para higienização e assepsia da ambulância, no caso de transporte de pessoas com doenças 
contagiosas; Verificar diariamente as condições do veículo; Efetuar reparos, de urgência durante o percurso; 
Zelar pelo veículo, inclusive cuidar das ferramentas, acessórios, documentos, etc; Comunicar ao superior 
anormalidades no funcionamento do veículo; Recolher o veículo à garagem concluído o serviço do dia; 
Preencher formulário específico de controle de uso do veículo; Colocar- se as disposições, sempre que 
necessário, subordinando-se aos horários estabelecidos e aos rodízios necessários; Executar outras tarefas afins 
determinadas pelo superior imediato. 
 
2.01 - ESCRITURÁRIO 
Efetuar serviços rotineiros de digitação, preenchendo formulários padronizados, correspondência interna e 
externa, memorando, contratos, relatórios etc.; Executar o expediente normal da unidade, efetuando registro, 
abertura, recebimento, distribuição de processos e documentos para facilitar o controle e tramitação; Manter 
organizado arquivo de documentos da unidade, segundo os padrões estabelecidos; Prestar atendimento ao 
público e/ ou servidores de outras unidades, de forma eficaz, fornecendo informações pertinentes a unidade de 
serviço; Providenciar requisições de materiais de consumo necessário à execução dos serviços; Proceder o 
controle de estoque de materiais, equipamentos, etc., registrando entrada e saída; Auxiliar no recebimento e 
conferência de materiais, equipamentos, etc., adquiridos, identificando o processo de compra, número de 
empenho etc., efetuando os respectivos de nota fiscal; Auxiliar na elaboração da folha de pagamento, 
levantando dados sobre faltas, hora extras, adicionais e outros encargos. Efetuar o controle de frequência, hora 
extra, folgas e faltas, licença médica, férias etc; atender o público e proceder abertura de prontuários para 
matriculá-lo na unidade de saúde ou escolar; executar outras tarefas afins determinados pelo superior imediato. 
 
3.01 - PROCURADOR JURÍDICO 
Controlar, executar e coordenar as atividades de natureza jurídica; Analisar, sob o ponto de vista jurídico, os 
processos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito e demais unidades administrativas da Prefeitura; Revisar e 
examinar projetos de lei, justificativas de vetos, decretos, Regulamentos, contratos, convênios e outros 
documentos de natureza jurídica; Participar de sindicância e processos administrativos dando orientação 
jurídica conveniente; Promover a cobrança judicial da dívida ativa e de quaisquer outros créditos, não liquidados 
nos prazos estabelecidos pela Lei; Representar o Município em quaisquer instâncias judiciais, atuando o mesmo 
como autor ou réu, assistente, oponente ou simplesmente interessado; Exercer outras atividades correlatas 
determinadas pelo Prefeito. 


