
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA 
“Paço Municipal Dr. Ulysses Turelli” 

Rua João Lopes Filho, 120 – Centro 
CEP. 18240-000 – Angatuba/ SP - Tel. (15) 3255-9500 

 

1 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS N.º 01/2013 

 
ANEXO I - DESCRIÇÃO DO EMPREGO 

 

EMPREGO: 1.01 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: a) Na Função de Operador de Moto Niveladora: 
Compreende as atribuições que se destinam a operar motoniveladora, nos serviços realizados pelo Município, 
que exijam sua utilização, examinando condições do veículo, acionando e manobrando mecanismos, a fim 
de patrolar vias públicas, terraplanar, limpar e abrir ruas, espalhando saibro, seixo, nivelando terrenos e demais 

atividades; planejar o trabalho, realizar manutenção básica da motoniveladora; remover solo e material 
orgânico; respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço; executar outras atribuições afins. 
 
b) Na Função de Operador de Retroescavadeira 
Compreende as atribuições que se destinam a operar retroescavadeira nos serviços realizados pelo Município, 
que exijam sua utilização, assim como remover solo e material orgânico; drenar solos; executar a construção de 
aterros; realizar o acabamento em pavimentos; cravar estacas; inspecionar as condições operacionais dos 
equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço; 
planejar o trabalho e realizar manutenção básica da retroescavadeira; executar outras atribuições afins. 

 

EMPREGO: 3.01 – PROCURADOR JURÍDICO 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que seja 
autor, réu, assistente ou oponente, no sentido de resguardar seus interesses; prestar assessoramento jurídico as 
unidades administrativas da prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos fiscais, trabalhistas, administrativos, 
previdenciários, constitucionais, civis e outros, através de pesquisas da legislação, jurisprudências, doutrinas e 
instruções regulamentares; estudar e redigir minutas de projetos de lei, decretos, atos normativos, bem como 
documentos contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais; interpretar normas legais e 
administrativas diversas, para responder consultas das unidades interessadas; efetuar a cobrança da dívida ativa, 
bem como promover desapropriações, de forma amigável ou judicial; estudar questões de interesse da 
Prefeitura que apresentam aspectos jurídicos específicos; assistir a Prefeitura nas negociações de contratos, 
convênios e acordos com outras entidades públicas ou privadas; estudar os processos de aquisição, 
transferência ou alienação de bens, em que for interessado o Município, examinando toda a documentação 

concernente a transação; executar outras atividades afins além das previstas no regulamento da profissão e as 
fixadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. 


