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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
2.01 - AUXILIAR FINANCEIRO 
Executar serviços gerais de escritório como auxiliar no controle de documentos organizando-os em arquivos; 
verificar a exatidão de endereços para correspondência; manter atualizada a lista de ramais e locais onde se 
desenvolvem as atividades da Coordenadoria Financeira; atender as chamadas telefônicas anotando ou enviando 
recados para obter ou fornecer informações; estabelecer contato com outros órgãos; operar microcomputador 
utilizando programas básicos e aplicativos para incluir, alterar e obter dados e informações; consultar registros e 
processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico, colaborar na elaboração de relatórios parciais e 
anuais atendendo às exigências e especificidades inerentes à área de finanças; demais atividades afins inerentes 
ao funcionamento da Coordenadoria Financeira. 
 
2.02 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Executar serviços gerais de escritório como auxiliar no controle de documentos organizando-os em arquivos; 
verificar a exatidão de endereços para correspondência; manter atualizada a lista de ramais e locais onde se 
desenvolvem as atividades da Coordenadoria Administrativa; atender as chamadas telefônicas anotando ou 

enviando recados para obter ou fornecer informações; estabelecer contato com outros órgãos; operar 
microcomputador utilizando programas básicos e aplicativos para incluir, alterar e obter dados e informações; 
controlar estoques distribuindo materiais quando solicitado e providenciar a reposição de acordo com as normas 
pré-estabelecidas, consultar registros e processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico; colaborar 
na elaboração de relatórios parciais e anuais atendendo às exigências e especificidades inerentes ao setor; demais 
atividades afins inerentes ao funcionamento da Coordenadoria Administrativa. 
 
2.03 - AUXILIAR DE SEGURIDADE 

Executar serviços gerais de escritório como auxiliar no controle de documentos organizando-os em arquivos; 

verificar a exatidão de endereços para correspondência; manter atualizada a lista de ramais e locais onde se 
desenvolvem as atividades da Coordenadoria Previdenciária; atender as chamadas telefônicas anotando ou 
enviando recados para obter ou fornecer informações; estabelecer contato com outros órgãos; operar 
microcomputador utilizando programas básicos e aplicativos para incluir, alterar e obter dados e informações; 
consultar registros e processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico, colaborar na elaboração de 
relatórios parciais e anuais atendendo às exigências e especificidades inerentes ao setor; demais atividades afins 
inerentes ao funcionamento da Coordenadoria Previdenciária. 


