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RETIFICADO EM 01/02/2022 

 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 

 

1.01 – ELETRICISTA 

– Executar manutenção corretiva, preventiva e / ou emergencial em: geradores, motores, 

transformadores, disjuntores, seccionadores, para-raios; instalar e efetuar a manutenção de linhas 

circuitos de luz e força, separando, substituindo e fixando tomadas, interruptores, fusíveis, lâmpadas e 

reatores, quadros e acessórios instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e 

testes. Elaboram documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos 

técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental e executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

1.02 – MOTORISTA 

* Motorista de carro de passeio, caminhão, ônibus escolar e ambulância.  

- Conduzem e vistoriam ônibus, carro e caminhão e verificam itinerário de viagens; Executam 

procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros; fazer checklist do veículo 

rotineiramente; apoiar as necessidades do setor, zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e 

afins; disponibilidade de horário; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 

da função. 

 

1.03 – SERVENTE 

*Auxiliar de limpeza/ Servente de Limpeza. 

- Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios, Em ambiente escolar, zelam pela limpeza, 

higiene e organização dos espaços e dos moveis, auxiliando na higiene de copa e cozinha; zelam pela 

limpeza completa das dependências das Unidades de Saúde; manter e conservar os equipamentos 

pertinentes aos serviços desenvolvidos; coletar resíduos diversos das Unidades; manter e conservar os 

equipamentos pertinentes aos serviços desenvolvidos; zelar pelo cumprimento dos programas de coleta 

de resíduos; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins; apoiar as necessidades dos 

setores e disponibilidade de horário; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 

exercício da função. 

 

1.04 – ZELADOR 

Ensino Fundamental Completo e conhecimento de higiene e limpeza - Zelam pela segurança das 

pessoas e do patrimônio. Atendem e controlam a movimentação de pessoas; executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

2.01 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

- Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, supervisionam atividades de motoristas e 

auxiliares; controle e apontamento da frequência, Ponto Eletrônico/ cartão de ponto, horas extras, 

férias, vale transporte;   administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes 

fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; fazem cotação de preço e auxiliam 

em Processo de Licitação; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 

necessário referente aos mesmos, manutenção e envio das informações do Sistema AUDESP  fase IV; e 

demais programas utilizados na rotinas Administrativas; Sistema de Contabilidade Pública; executar 

outras tarefas compatíveis com as exigências da função/setor e outras atividades correlatas. 

 

2.02 – AUXILIAR DE ALMOXARIFE 

- Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e 

depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. 

Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a 

movimentação dos itens armazenados e a armazenar; Organizam informações e planejam o trabalho 

cotidiano e outras atividades correlatas; noções básicas de informática; noções de estoque mínimo; 

atender aos programas pertinentes da Assistência Farmacêutica e de saúde; apoiar as necessidades do 

setor, zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins; disponibilidade de horário; executar 

outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e atividades correlatas. 

 

2.03 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

- Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas como: hospitais, clínicas e 

outros estabelecimentos de assistência médica, e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, 

pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente 
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zelando pelo seu conforto e bem estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de 

instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam 

ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, 

normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. 

Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família; apoiar as 

necessidades do setor e das políticas públicas municipais; noções básicas de urgência e emergência; 

de acordo com as necessidades, efetuar atendimento externo; acompanhar deslocamento de 

pacientes em caso de necessidade; desenvolver ações pautadas nas Diretrizes Nacionais, Estaduais e 

Municipais, prevista em Lei; Noções básicas de informática; zelar pelo patrimônio municipal, bens 

permanentes e afins e disponibilidade de horário.   

 

2.04 – FISCAL DE OBRAS 

- Realizam vistorias e fiscalizações, lavram autos e termos, exercem poder de polícia administrativa, 

fiscalizam ordenamento urbano, realizam diligência, aditam processos na fiscalização de atividades nas 

áreas urbanas e rurais; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

função. 

 

2.05 – OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA 

- Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro 

nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de 

plantio, obedecendo Código Nacional de Trânsito, ao itinerário e aos programas estabelecidos pelas 

áreas.   

 

2.06 – OPERADOR DE MÁQUINA HIDRÁULICA 

- Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo 

e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam 

acabamento em pavimentos e cravam estacas, obedecendo Código Nacional de Trânsito, ao 

itinerário e aos programas estabelecidos pelas áreas. 

 

2.07 – TECNICO EM AGROPECUÁRIA 

- Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção 

agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executam projetos agropecuários 

em suas diversas etapas. Planejam atividades agropecuárias, Promovem organização, extensão e 

capacitação rural. Fiscalizam produção agropecuária. Desenvolvem tecnologias adaptadas à 

produção agropecuária. Podem disseminar produção orgânica; executar outras tarefas compatíveis 

com as exigências para o exercício da função. 

 

2.08 – TESOUREIRO 

- Processam operações de crédito, investimento e serviços bancários, obedecendo normas externas, 

emanadas de órgãos governamentais, e internas, da instituição que os empregam. Podem coordenar 

recursos humanos, sob sua responsabilidade e exercer o monitoramento de serviços prestados por 

terceiros, executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e 

atividades correlatas. 

 

3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 

I. Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 

deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação;  

II. Planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de 

atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas 

esferas pública e privada; 

III. Desenvolvem ações pautadas nas Diretrizes Nacionais, Estaduais e Municipais, previstas em Lei;  

IV. Desempenham as demais atribuições e competências, de interesse do Município na conformidade 

da Lei Federal, que regulamenta a profissão de Assistente Social. 

 

3.02 – ENFERMEIRO 

- Prestam assistência ao paciente e/ou cliente; coordenam, planejam ações e auditam serviços de 

enfermagem e/ou perfusão. Os enfermeiros implementam ações para a promoção da saúde junto à 

comunidade. Noções básicas de urgência e emergência; de acordo com as necessidades, efetuar 

atendimento externo; acompanhar deslocamento de pacientes em caso de necessidade; desenvolver 

ações pautadas nas Diretrizes Nacionais, Estaduais e Municipais, previstas em Lei; noções básicas em 
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informática; apoiar as necessidades do setor; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins 

e disponibilidade de horários. 

 

4.01 – PROFESSOR DE ARTES 

Executam serviços como: Promover a Educação dos alunos; planejar cursos, aulas e atividades 

escolares de artes; avaliar Processo de ensino – Aprendizagem e seus resultados; registrar práticas 

escolares de caráter pedagógicos; participar das atividades educacionais e comunitárias da escola. 

Trabalham com clientelas de diferentes faixas etárias, oriundas de comunidades com diferentes 

contextos culturais e sociais, em escolas ou instituições de ensino das redes públicas. 


