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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

CARGOS COM EXIGENCIA ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO: 1.01 – AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL II 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Realiza todas as tarefas relativas a limpeza do período, dos jardins e dos 
pátios da escola, zelar pela conservação e asseio do edifício, dos móveis e dos utensílios, auxiliar na cozinha, 
no preparo e distribuição da merenda escolar, quando solicitado, auxiliar na disciplina geral do estabelecimento, 
no âmbito de suas atribuições, cumprir as determinações do diretor. 
 
CARGO: 1.02 – COLETOR DE LIXO 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Executa serviços de coletar lixo em vias e logradouros públicos e de próprios 
do município, mantendo a limpeza e a higiene. 
 
CARGO: 1.03 – COVEIRO 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Realiza inumações e exumações de cadáveres; zela pela limpeza               
do cemitério; Prepara a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide 
e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes, para permitir o sepultamento; Coloca o caixão na 
sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu posicionamento na mesma; Efetua o 
fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra e cal ou fixando uma laje, para assegurar a inviolabilidade do 
túmulo; Executa tarefas de capinação, varrição e remoção de lixo, utilizando carriolas, colaborando para a 
manutenção da ordem e limpeza do cemitério; Auxilia na limpeza e desinfecção do velório; Zela pelo uso 
adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e guardando-os em lugar 
apropriado, para mantê-los em condições de uso; Executa outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
CARGO: 1.04 – JARDINEIRO 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Executa serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros 
públicos, preparando a terra, fazendo canteiros e plantando para conservá-los, embelezando assim a cidade; 
Prepara a terra, revolvendo-a, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários, para proceder ao 
plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais; Efetua a poda das plantas e árvores, 
aparando-as em épocas determinadas, com tesouras e instrumentos apropriados para assegurar o 
desenvolvimento adequado das mesmas; Efetua o plantio das sementes e mudas, colocando-as em covas 
previamente preparadas nos canteiros, para obter a germinação e o enraizamento; Efetua a formação de novos 
jardins e gramados, renovando-lhes as partes danificadas, transplantando mudas, erradicando ervas daninhas e 
procedendo à limpeza dos mesmos, para mantê-los em bom estado de conservação; Prepara canteiros, 
colocando anteparos de madeira e outros materiais, seguindo os contornos estabelecidos, para atender à 
estética dos locais; Zela pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais utilizados, colocando-os em local 
apropriado, para deixá-los em condições de uso; Executa outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
CARGO: 1.05 – TRATORISTA 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Compreende as tarefas de operação de tratores e reboque, montados sobre 
rodas, para carregamento e descarregamento de materiais, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e 
jardins; Conduz tratores providos ou não de implementos diversos, com lâminas e máquinas varredoras ou 
pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e 
executar operações de limpeza ou similares; Zela pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das 
operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a operação e estacionamento 
da máquina; Efetua a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de 
manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; Efetua o abastecimento dos equipamentos 
com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, 
para mantê-las em condições de uso. 
Registra as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos de trabalho, 
para permitir o controle dos resultados; Executa outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
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CARGO: 1.09 – MOTORISTA 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Dirige e conserva veículos automotores, da frota do poder público, 
manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado, de acordo com as 
normas de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de servidores, munícipes e 
materiais. 
 

 

CARGOS COM EXIGÊNCIA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
CARGO: 1.06 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Executa, previne e complementa o tratamento de saúde, efetuando os 
devidos acompanhamentos de acordo com programas estabelecidos, com objetivo de difundir noções 
gerais sobre saúde; Realiza levantamentos de problemas de saúde junto à comunidade, através de visitas 
domiciliares, quando necessário, encaminha os pacientes à unidade de saúde; Realiza levantamento de 
problemas de saúde junto à comunidade, através de visitas domiciliares e, quando necessária, encaminha 
os pacientes à unidade de saúde; Participa de campanhas educativas sobre raiva, febre amarela, cólera, 
combate a parasitas e insetos, uso de anticoncepcional, distribuindo formulários informativos e orientando 
a comunidade nos procedimentos necessários ao controle da saúde; Orienta a população sobre noções de 
higiene e primeiros socorros para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios da população; 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: 1.07 – ARTÍFICE 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Realiza todas as tarefas relativas à limpeza, higiene e conservação dos 
próprios públicos, notadamente suas dependências externas; efetua, pequenas obras de reparo, pintura e 
manutenções elétrica e hidráulica; participa da organização de solenidades, festas, reuniões, visitas, 
passeios, provas e demais atividades correlatas. 
 
CARGO: 1.08 – MONITOR 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Realiza atividades envolvendo a execução de trabalhos relacionados 
com o atendimento de criança ou adolescentes em estabelecimentos de ensino, visando à formação de 
bons hábitos e senso de responsabilidade; Desenvolve junto às crianças e adolescentes hábitos de 
higiene, de boas maneiras, de educação informal e de saúde; Orienta os alunos no sentido de despertar o 
senso de responsabilidade, guiando as crianças e os adolescentes nas suas atividades extra-classe e 
quando em recreação; Observa e monitora o comportamento dos alunos nas horas de alimentação; Zela 
pela disciplina nos estabelecimentos escolares e áreas adjacentes; assiste à entrada e à saída dos alunos 
nos estabelecimentos escolares; Encarrega-se de receber, distribuir e recolher diariamente os livros de 
chamada e outros documentos referentes ao movimento escolar em cada classe; Promove as salas de 
aula do material escolar indispensável; Arrecada e entrega na secretaria do estabelecimento de ensino, 
livros, cadernos e outros objetos esquecidos pelos alunos; Colabora nos trabalhos de assistência aos 
escolares em caso de emergência, como acidentes ou moléstias repentinas; Comunica à autoridade 
competente aos atos relacionados à quebra da disciplina ou qualquer anormalidade; Recebe e transmite 
recados; Executa outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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CARGOS COM EXIGENCIA ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

CARGO: 3.01 – ENFERMEIRO PADRÃO 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e / 
ou específicos para possibilitar a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, é responsável, 
pela supervisão dos serviços de enfermagem. 
 
CARGO: 3.02 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Elabora, desenvolve e supervisiona projetos referentes a processos 
produtivos agropastoris e agroindustriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da 
produção, garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações 
rurais. Elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com os tipos de solo e clima, efetuando estudos, 
experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o crescimento 
de plantas e o rendimento das colheitas. Estuda os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação e 
adubagem, realizando experiências e analisando seus resultados nas fases de semeadura, cultivo e 
colheita, para determinar as técnicas de tratamento do solo. Elabora e desenvolve métodos de combate às 
ervas daninhas, enfermidades da lavoura e praga de insetos, baseando-se em experiências e pesquisas, 
para preservar a vida das plantas. Orienta agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e 
técnicas da exploração agrícolas, formas de organização, condições de comercialização, para aumentar a 
produção e garantir seu comércio. Coordena atividades de formação de viveiros de mudas, controle de 
plantio e replantio, substituindo árvores, quando necessário, para promover o desenvolvimento da 
arborização das vias públicas e manutenção de parques, jardins e áreas verdes. Executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: 3.03 – PSICÓLOGO 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Presta assistência á saúde mental, bem como atende e orienta a área 
educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 
possibilitando a orientação e diagnóstico clínico; Presta atendimento à comunidade e aos casos 
encaminhados junto à unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, 
em relação à sua integração à Família e a sociedade; Presta atendimento nos casos de saúde mental 
como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de 
terapia individual ou de grupo, para solução dos problemas apresentados; Presta atendimento psicológico 
na área educacional, visando o desenvolvimento e psíquico, motor e social das crianças e adolescentes 
em relação a sua integração à escola e a família, para promover o seu ajustamento; Organiza e aplica 
testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional, objetivando o 
acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho; Executa as atividades relativas 
ao recrutamento, seleção e descrição de funções; Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, 
através de treinamento para  se obter a sua auto-realização; Elabora relatórios e laudos técnicos em sua 
área de especialidade; Participa de programa de treinamento, quando convocado; Executa outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 

 


