ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
Operar e dirigir tratores, máquinas motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros veículos
assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; dirigir
outros veículos automotores quando necessário. OBS: O servidor deverá aprender a utilizar todas as máquinas
pesadas, mediante cursos oferecidos pela Administração.
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - OPERADOR DE MÁQUINA PESADA ESPECIAL
Operar máquinas rodoviárias e tratores, executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim com
abaulamentos, abrir valetas e cortar talubes; operar máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras.
Aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores,
etc...; comprimir

com rolo compressor cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a

máquina acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as
necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina,
acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra,
areia, cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento
das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em prática as
medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis
acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando
as ferramentas apropriadas, para assegura o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de
manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, depois de executados, efetuar os testes
necessários; anotar, seguindo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados,
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; providenciar o
abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; e executar tarefas
afins e de interesse da Municipalidade.
AGENTE DE OBRAS E CONSTRUÇÕES – PEDREIRO – ELETRICISTA - ENCANADOR
Auxiliar na instalação e manutenção de instalações hidráulicas, tais como: bebedouros, pias, válvulas e outros;
auxiliar nos serviços ligados à construção civil, tais como: edificações, reparos de paredes, muros, calçadas,
pinturas, preparo de argamassas e outros; executar tarefas de abertura e fechamento de túmulos, junto ao
cemitério municipal; executar tarefas de alvenaria, carpintaria, hidráulica, eletricidade e pintura de móveis e
imóveis do Município; manter a limpeza das ferramentas, afiando o corte, mantendo-os em perfeito estado para
a utilização; auxiliar na fabricação de tubos e concretos para a utilização em obras de canalização, controle à
erosão e obras similares, abastecendo a betoneira com material necessário, e posteriormente colocando nas
formas a malha ferro e o concreto pronto; executar outras tarefas assemelhadas;
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AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO) - VIGIA
NOTURNO
Executar trabalho de limpeza em todos os órgãos e unidades do Município, assim como nas ruas e demais
logradouros públicos; auxiliar no remanejamento de móveis e materiais das diversas instalações das diversas
unidades; efetuar carga e descargas de materiais, manualmente ou utilizando equipamentos, tais como
carrinhos de mão e alavancas; abastecer, com produtos de higiene, os banheiros das unidades e órgãos
públicos; abastecer e conservar os bebedouros de água mineral existentes nas unidades e órgãos públicos;
proceder a entrega de documentos, revistas, jornais, periódicos, correspondências e outros; executar atividades
primárias de jardinagem, reparação do solo, capina, roça, realizar plantio de diversas espécies de plantas,
colheita e armazenamento dos produtos; executar trabalhos de escavação de solo, abrindo valas e fossas, abrir
picadas e fixar piquetes; higienizar e esterilizar o ambiente de trabalho, bem como os utensílios necessários;
executar tarefas de vigilância e portaria em escolas, postos de saúde, Prefeitura e demais prédios públicos
municipais, bem como de logradouros públicos; auxiliar no trabalho de abastecimento de água do Município e
Distritos; auxiliar nas atividades de recepção e encaminhamento de pessoas, chamadas telefônicas e outros;
executar serviços de dedetização nas instalações dos prédios públicos; promover o controle e manutenção dos
equipamentos do combate e incêndio; manter e divulgar normas e procedimentos de segurança no trabalho;
supervisionar os serviços realizados por empresas contratadas e executar todas as demais tarefas e atividades
assemelhadas com as aqui descritas e do mesmo nível de complexidade.
AGENTE DE SERVIÇOS DA SAÚDE – AGENTE COMUNITÁRIO

Como agente social atende a indivíduos e grupos, objetivando a identificação e análise de seus
problemas, no que tange às necessidades materiais, físicas e psíquicas; Providenciar o encaminhamento
dos casos levantados acima ao profissional competente; Manter elo de ligação com as diversas entidades e
órgãos comunitários, buscando obter recursos para atendimento a indivíduos carentes, assistência médica,
colocação profissional, promoção da cidadania; Elaborar relatório das atividades desenvolvidas, preencher
formulários com dados médicos e sociais das pessoas atendidas, para encaminhamento e cadastro; Realizar
atividades orientadas pelo assistente social; e executar outras atividades assemelhadas com as aqui descritas
e do mesmo nível de complexidade.
AGENTE DE SERVIÇOS DA SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS
Fiscalizar em residências, terrenos baldios, industriais, ferro velhos, reciclagens, borracharias e todos os tipos
de estabelecimentos comerciais com intuitos de levantamento de índice amostral e tratamento de focos do
mosquito aedes aegypt com aplicação de inseticidas; Realizar trabalhos de conscientização populacional no ato
das fiscalizações; Atuar em ações educativas em saúde; Realizar recenseamento de residências, terrenos
baldios, etc... como também de animais domésticos, de criação e de população; Executar ações elementares
de saneamento básico; Combater os vetores de doenças transmissíveis; Trabalho administrativo vinculado a
interesses de vigilância sanitária; executar outras atividades assemelhadas com as aqui descritas e do mesmo
nível de complexidade.

PROFESSOR – PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROFESSOR COM
HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
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Docência na educação básica, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: Participar da elaboração da
proposta da pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da
escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os
alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas atividades estabelecidas; Participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Atividades de suporte pedagógico direto à
docência na educação básica, voltadas para planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção
escolar, incluindo, entre as seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e a execução da proposta
pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o
compromisso em atingir seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas
estabelecidas; Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Promover meios de recuperação
dos alunos com menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processo
de integração da sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento
dos alunos, bem como sobre a proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades
de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos
estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos quantitativos e
qualitativos indisponíveis ao desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino ou de escola; Elaborar,
acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede
de ensino e de escola em relação a aspectos pedagógicos, administrativos financeiros, de pessoal e de
recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.

TÉCNICO EM DESPORTO
Planejar e coordenar as atividades desportivas no município; Organizar campeonatos das várias modalidades
esportivas, objetivando o desenvolvimento do esporte amador no município; Incentivar e apoiar os atletas que
se destacarem em alguma modalidade esportiva, buscando patrocínio para sua profissionalização;
Supervisionar e apoiar todas as iniciativas e atividades esportivas sob sua responsabilidade; Coordenar a
integração entre os clubes de serviços e outros órgãos da iniciativa privada que desenvolvem atividades
desportivas e os órgãos do município; Participar, juntamente com os professores de educação física da rede
municipal e estadual, de campeonatos e competições entre as unidades escolares; Desenvolver todas as
demais atividades inerentes à sua formação acadêmica.
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