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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

A) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

1.01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS 
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura Municipal e outros prédios municipais, 
serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos ; Auxiliar pedreiro; Verificar a existência de material 
de limpeza e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de 
reposição, quando for o caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Realizar, eventualmente, serviços 
externos para atender às necessidades do setor; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de 
consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe limpos e com boa aparência; Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
1.02 – PAJEM 
Promover atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento 
pessoal da criança; Elaborar projetos e executar atividades recreativas; Promover atividades lúdicas, estimulando a 
participação da criança; Atender as pessoas e encaminhá-las ao setor desejado; Administrar equipamentos e 
materiais para recreação; Auxiliar aos professores nas atividades desenvolvidas às crianças, incentivando a 
participação individual e em grupo; Estimular as crianças nas atividades complementares à sala de aula, como 
escrever, pintar, contar, cantar, dramatizar etc. Orientar as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando-as 
no banho, vestir, calçar, pentear e guardar seus pertences, para garantir o seu bem-estar; Auxiliar nas refeições, 
alimentando as crianças e orientando-as sobre o comportamento à mesa; Controlar os horários de repouso das 
crianças, preparando a cama, ajudando-as na troca da roupa, para assegurar o seu bem-estar e saúde; 
Acompanhar e desenvolver atividades com as crianças em brincadeiras, jogos, passeios entre outros; Receber, 
entregar e acompanhar as crianças aos pais ou responsáveis no início e final do dia; Encaminhar para atendimento 
médico ou semelhante crianças que apresentarem indícios para este tipo de atendimento; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

B) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

2.01 – AUXILIAR DE ESPORTES 
Participar da programação e execução de atividades esportivas, recreativas e de lazer do Município; Monitorar, sob 
orientação, equipes de desportistas na prática de esportes; Realizar atividades de recreação e lazer com crianças, 
adolescentes e cidadãos da terceira idade, residentes no Município; Promover ações conjuntas com entidades 
relacionadas ao esporte, para a realização de certames esportivos; Participar das atividades de divulgação das 
atrações,  eventos esportivos  e  de lazer no Município;  Colaborar com as comunidades e escolas do Município na 
realização de competições esportivas e atividades recreativas; Participar da elaboração do calendário esportivo do 
Município; Solicitar a aquisição de material necessário às atividades a serem executadas, de acordo  com  o  
programado,  determinando  especificação  e  quantidade  a  ser requerida, justificando sua necessidade e 
conferindo-o quando do recebimento; Controlar a utilização de quadras, ginásios e equipamentos esportivos, 
agendando sua utilização,  zelando  por  sua  conservação,  para  garantir  a  integridade  do Patrimônio municipal; 
Executar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
2.02 – INSTRUTOR DE JUDÔ 
Coordenar o ensinamento das técnicas esportivas de judô, para crianças e adolescentes; Coordenar a realização de 
treinamentos e torneios com crianças e adolescentes; Acompanhar o desenvolvimento social e escolar das crianças 
e adolescentes sob sua responsabilidade; Colaborar, planejar e executar atividades ligadas à prática do judô nos 
eventos esportivos do Município, juntamente com outros profissionais de áreas afins; Executar outras atividades 
inerentes à sua função, dentro da ética, conceitos e responsabilidades da profissão; Executar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 

C) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

3.01 – TREINADOR DE ESPORTES 
Desenvolver, junto ao público alvo, as práticas de educação física e desportos, bem como ensinar-lhes as técnicas; 
Encarregar-se do preparo físico dos atletas; Treinar atletas nas técnicas dos diversos desportos e educação física; 
Instruir os participantes de atividades esportivas sobre os princípios e regras inerentes a cada modalidade esportiva 
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praticada; Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; Participar da organização de 
campeonatos e torneios no Município, elaborando regulamentos e tabelas, bem como determinando os melhores 
locais para a realização dos eventos, a fim de incentivar a prática de esportes na comunidade; Elaborar pareceres, 
informes 
 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho 
e reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional e que lhe 
forem atribuídas pelo superior imediato. 
 

 

 


