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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CARGO: 1.01 – TRABALHADOR BRAÇAL 

DESCRIÇÃO DO CARGO: Abrir valas no solo, escavar fossos e poços, extraindo terra, pedra e outros, 
utilizando ferramentas manuais apropriadas; Fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, fossas 
sépticas, esgotos, caixas de areia, poços e tanques; Quebrar pedras e pavimentos; Limpar e desentupir ralos, 
caixas de passagem, rede de esgoto e de águas pluviais e bocas-de-lobo; Limpar, raspar e lubrificar caçambas e 
depósitos de lixo; Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados; Transportar 
materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com as instruções recebidas; Auxiliar 
no plantio, adubagem e poda de árvores, flores e grama, para a conservação e ornamentação de praças, 
parques e jardins; Capinar canteiros de praças, parques, jardins e demais logradouros públicos; Capinar e roçar 
terrenos e preparar áreas para receber pavimentação ou ensaibramento; Capinar terrenos e áreas marginais 
para manutenção e conservação de vias urbanas e estradas; Fazer a limpeza de córregos e ribeirões; Drenar e 
aterrar depressões ou escavações das estradas; Auxiliar no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas 
ou ensaibradas; Preparar qualquer tipo de massa á base de cal, cimento e concreto e executar tarefas auxiliares 
em construções, calçamentos e pavimentação; Assentar tubos de concreto, sob supervisão, na realização de 
obras públicas; Cavar o solo para implantação de manilhas e auxiliar no seu assentamento; Auxiliar na 
construção de palanques, andaimes, redes de esgoto pluvial e cloacal, caixas de redes de inspeção, bocas de 
lobo e meios-fios e outras obras; Auxiliar na construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros; Auxiliar na 
captura de animais em vias públicas e no encaminhamento dos mesmos ao depósito municipal ou outros locais 
adequados; Auxiliar nos trabalhos de limpeza e manutenção de cemitérios e necrotérios e no preparo de 
sepulturas, conforme orientação do profissional responsável; Auxiliar no combate a vetores, conforme orientação 
recebida, aplicando substâncias químicas, realizando a limpeza e remoção de entulhos; Auxiliar em campanhas 
de combate à dengue, febre amarela, leishmaniose, raiva animal e outras;  Afixar sinalização gráfica em vias 
urbanas e estradas rurais, conforme orientação recebida; Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos 
e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais; Executar outras tarefas afins, conforme 
orientação e/ou determinação do superior imediato. 
 

CARGO: 1.02- COVEIRO 

DESCRIÇÃO DO CARGO: Controlar, segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para 
sepultamento, exumação localização e identificação de sepulturas; Abrir sepulturas com instrumentos e técnicas 
adequadas, a fim de evitar danos; preparar sepulturas, abrindo covas e moldando lajes para tampá-las, bem  
como auxiliar na confecção de canteiros e gavetas, entre outros; Sepultar e exumar cadáveres, observando as 
normas existentes e a orientação recebida para tal fim; Desenterrar restos humanos e guardar ossadas, sob 
supervisão de autoridade competente; Proceder ao sepultamento de ossos vindos de outros municípios; Auxiliar 
no translado de corpos e na remoção de despojos para sepultamento  em outras localidades, atendendo 
determinações judiciais; 
Executar expedientes internos de capinação, varrição e remoção de lixo, colaborando para a manutenção da 
ordem e limpeza da sua área de trabalho; Abrir e fechar os portões do cemitério e controlar o horário de visitas; 
Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho; Atender ás normas de 
segurança e higiene do trabalho; Executar outras atividades correlatas, compatíveis com a natureza de seu 
cargo, conforme orientação e/ou determinação do superior imediato. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços fora do horário de expediente normal, inclusive aos 
sábados, domingos e feriados; 
b) o uso obrigatório de uniforme e demais equipamentos de proteção fornecidos pelo Município, quando em 
serviço.  
 
 


