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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 

 
1.01 - ATENDENTE MASCULINO  
Atender com cortesia e profissionalismo ao munícipe ou visitante, registrando-o, identificando-o e averiguando as suas 
pretensões. Prestar-lhes informações sobre todos os procedimentos, alternativas de banhos, opções de tratamento, serviços 
prestados e ou disponíveis no Balneário, fazendo o devido encaminhamento. Fazer a higienização do ambiente, pisos das 
salas, bem como, das banheiras. 
 
1.02  -  ATENDENTE FEMININO   
Atender com cortesia e profissionalismo ao munícipe ou visitante, registrando-o, identificando-o e averiguando as suas 
pretensões. Prestar-lhes informações sobre todos os procedimentos, alternativas de banhos, opções de tratamento, serviços 
prestados e ou disponíveis no Balneário, fazendo o devido encaminhamento. Fazer a higienização do ambiente, pisos das 
salas, bem como, das banheiras. 
 
1.03 - ALMOXARIFE 
Controlar o recebimento do material comprado e produzido, confrontando as notas de pedidos e as especificações com o 
material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; Organizar e realizar o armazenamento 
de materiais e produtos, identificando-os determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir estocagem racional 
e ordenada; Zelar pela conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias, para evitar 
deterioramento e perda; Registrar os materiais guardados nos depósitos e as atividades realizadas, lançando os dados em 
sistemas ou livros, fichas, mapas apropriados, para facilitar consultas e elaboração dos inventários; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
1.04 - CAIXA 
Atender com cortesia e profissionalismo o munícipe e ou visitante, operar o caixa e computadores, manusear recursos e 
informações financeiras e ou bancárias;  fazer o recebimento de valores, fechamento de caixa, emissão de notas fiscais. 
Adotar registros, controles e procedimentos seguros e transparentes, visando possibilitar toda e qualquer conciliação 
financeira, objetivando comprovar a seriedade e correição no trato com os recursos públicos disponibilizados e ou colocados 
sob sua guarda e responsabilidade. 
 
1.05 - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO  
Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza operacional/braçal em atividades de instalação, execução e 
manutenção de obras civis de acordo com o trabalho. Realizar manutenção e serviços relativos à: HIDRÁULICA nas tarefas 
de assentamento e manutenção de tubulações em PVC, ferro, cerâmicos, etc. ALVENARIA: executar trabalhos de pequenas 
reformas e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas, estruturas semelhantes. ELETRICIDADE nas tarefas de instalação 
e manutenção elétrica em geral, em prédios, zelar pelas ferramentas e materiais utilizados. PINTURA nas tarefas de 
manutenção e reparos. Manter material de uso profissional sempre limpo e verificar possíveis reparos caso necessárias; 
Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza braçal em atividades na área de manutenção e conservação; 
realizar outras tarefas afins. 
 
1.06 - FAIXINEIRA  
Executar serviços manuais, de natureza simples e esforço físico ou visual compatível com a função, tais como: serviços de 
faxina e arrumação em áreas internas dos prédios utilizados pelo Município; serviços de limpeza de ruas e logradouros 
públicos; lavagem de roupa, serviços de copa, serviços de pajem nas creches acompanhando crianças em atividades 
recreativas, zelando pela higiene e saúde das mesmas, efetuando o preparo e ministrando alimentação para crianças; 
operando elevadores e outros serviços de natureza simples e de esforço físico moderado similares às descritas. 
 
1.07 - MASSAGISTA FEMININO 
Atender com cortesia e profissionalismo ao munícipe ou paciente. Realizar o trabalho com respeito, técnica e cuidados 
exigidos conforme a condição do paciente. Executar massagens relaxantes, preparar a sala de massagem, bem como, os 
materiais necessários para a massagem. 
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1.08 - MASSAGISTA MASCULINO 
Atender com cortesia e profissionalismo ao munícipe ou paciente. Realizar o trabalho com respeito, técnica e cuidados 
exigidos conforme a condição do paciente. Executar massagens relaxantes, preparar a sala de massagem, bem como, os 
materiais necessários para a massagem. 
1.09 - QUÍMICO 
Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas na água (das fontes e piscinas), selecionando metodologias, materiais, 
reagentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras. Produzem 
substâncias, desenvolvem metodologias analíticas, interpretam dados químicos, monitoram impacto ambiental de substâncias, 
supervisionam procedimentos químicos, coordenam atividades químicas laboratoriais. 
 
1.10 - SERVIÇOS GERAIS 
Atuação em diversas áreas do Balneário, executando serviços de limpeza geral e conservação, de acordo com orientações 
recebidas, nas áreas internas e/ou externas como: recepção da piscina, toboágua (caso seja homem), sala médica e no 
atendimento.  
 
1.11 - SALVA- VIDAS 
Orientar os banhistas quanto às determinações de todos os regulamentos para o uso das dependências da Piscina do 
Balneário.  2 - Zelar pela correta utilização de todos os equipamentos da Piscina do Balneário, fazendo cumprir os 
regulamentos estabelecidos.   3 - Aplicar medidas educativas e disciplinares imediatas aos banhistas, quando do 
descumprimento de alguma norma estabelecida. 4 - Encaminhar à Diretoria do SABF relatórios sobre incidências de ordem 
administrativa ou disciplinares ocorridas no local.  
5 - Zelar, sobretudo pela integridade física dos banhistas, fazendo o resgate e prestando os primeiros socorros nos casos de 
acidentes ou afogamento. 6 - Desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria do SABF ou chefia 
responsável. 
 
1.12 - VIGIA 
Manter vigilância sobre as áreas externas e internas como: depósitos de materiais, pátios, áreas abertas; percorrer 
sistematicamente as dependências e áreas adjacentes, verificando portas, janelas, portões e se outra via de acesso está 
fechada corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas; 
fiscalizar a entrada e saída de pessoas, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, 
para garantir a segurança do local; zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; controlar e orientar a 
circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento, para manter a ordem e evitar acidentes; vigiar materiais e 
equipamentos destinados a obras; praticar os atos necessários para impedir invasões, inclusive solicitando a ajuda policial, 
quando necessário; comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas; contatar, quando 
necessário, a emergência e solicitando socorro; zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância; executar outras atribuições 
afins. Caso haja necessidade por parte do Balneário, deverá efetuar os serviços na parte da manhã ou na parte da tarde, não 
sendo somente no período da noite. 
 
 
 
 


