ANEXO I
DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS

CARGOS

Advogado

Engenheiro Civil

REQUISITO/ ESCOLARIDADE

Curso Superior específico e registro no
Conselho de Classe.

Curso Superior específico e registro no
Conselho de Classe.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Representar em juízo ou fora dele o Município, nas ações em que
for autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do
processo; prestar assistência jurídica, apresentando recursos em
qualquer instância; comparecer às audiências em outros atos, para
defender direitos ou interesses; estudar a matéria jurídica e de
outra natureza consultando códigos, leis, jurisprudência e outros
documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável;
complementar ou apurar as informações levantadas, inquirindo o
cliente, as testemunhas e outras pessoas e tomando medidas, para
obter os elementos necessários à defesa ou acusação; preparar a
defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e
aplicando o procedimento adequado, para apresentá-lo em juízo;
acompanhar os processos em todas as suas fases, requerendo seu
andamento através de petições específicas, para garantir seu
trâmite legal até a decisão final do litígio; representar a parte de
que é mandatário em juízo, comparecendo às audiências e tomando
sua defesa, para pleitear uma decisão favorável; redigir ou elaborar
documentos jurídicos, pareceres, projetos de lei, pronunciamentos,
minutas e informações sobre questões de natureza administrativa,
fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras aplicando a
legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão,
para utilizá-los na defesa do Município; orientar o Município com
relação aos seus direitos e obrigações legais; prestar serviços de
consultoria jurídica; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
Elaborar planos, programas, estudos e avaliação das intervenções
de desenvolvimento urbano e investimentos públicos. Fazer
detalhamento técnico de projetos, serviços técnicos e obras
públicas. Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar obras,
controlar a qualidade de empreendimentos. Coordenar a operação
e manutenção do empreendimento. Executar tarefas de acordo com
a formação profissional de engenheiro civil.

CHS

VAGAS

REMUNERAÇÃO

40h

01

2.892,79

40h

01

2.892,79

Odontólogo

Médico Veterinário

Curso Superior específico e registro no
Conselho de Classe.

Curso Superior específico e registro no
Conselho de Classe.

Atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de
projetos terapêuticos em clínicas, ambulatórios e nas diversas
unidades de saúde do Município; Elaborar diagnósticos e
prognósticos de afecções da cavidade bucal, da cabeça e pescoço,
identificando a extensão dos problemas detectados, formulando a
abordagem terapêutica adequada; Executar procedimentos
preventivos como raspagem, limpeza e polimento dos dentes e
gengivas; Executar procedimentos odontológicos envolvendo a
exodontia de raízes e dentes, drenagem de abscessos, sutura de
tecidos moles e restauração de cáries dentárias; Coordenar e
assegurar-se a correta aplicação no consultório dentário das ações
de bio-segurança; Prescrever e administrar medicamentos; Atuar
em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos
terapêuticos em clínicas, ambulatórios e nas diversas unidades de
saúde do Município; Executar outras tarefas correlatas e auxiliar
na execução de outras atividades da área onde estiver lotado.
Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais;
proceder ao controle de zoonoses; orientar proprietários sobre o
modo de tratar e criar animais; fazer o atendimento ambulatorial de
pessoas atacadas por animais. Execução, supervisão e pesquisa no
campo da biologia, aplicada à veterinária. Praticar clínica médica
veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bemestar animal; podem promover saúde pública e defesa do
consumidor; exercer defesa sanitária animal; atuar no controle de
qualidade de produtos. Fomentar produção animal; elaborar
laudos, pareceres e atestados; assessorar a elaboração de legislação
pertinente, exercer atuação em áreas correlatas.
Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em
regime de plantão, nos serviços de pronto atendimento ou em
outras unidades de saúde do Município, nos aspectos curativos e
preventivos em pacientes da Clínica Médica, abrangendo a
identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou cirúrgica,
recomendados; Prestar serviços no âmbito de saúde pública
executando atividades clínicas epidemiológicas e laboratoriais,
formulando programas e assumindo ações de promoção prevenção
e recuperação da saúde da coletividade; Realizar visitas médicas a
pacientes internados da clínica médica, anotando no prontuário
médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva
de evolução do quadro clínico dos pacientes; Elaborar pareceres na

40h

01

2.892,79

40h

01

2.892,79

Médico Clínico Geral

Curso Superior específico e registro no
Conselho de Classe.

sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade
clínica, examinando, interpretando exames complementares
realizados; Emitir laudo de exames complementares solicitados a
pacientes da Clínica Médica; Comparecer às reuniões técnicocientíficas ou administrativas, quando convocado, reuniões das
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações
pontuais sobre Prontuário Médico ou de Ética Médica ou outras
necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom
funcionamento das atividades de Saúde no Município; Promover,
participar de programas de educação e divulgação do autocuidado,
incentivando os pacientes a conscientizarem-se da importância das
ações preventivas de saúde; Executar outras tarefas correlatas e
auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver
lotado. Realizar consultas individuais para crianças, adolescentes e
adultos de ambos os sexos; atender as famílias, contribuindo para
disseminar hábitos saudáveis de vida; promover ações e atitudes
que ampliem a autonomia e o autocuidado com a saúde individual
e das famílias; contribuir para a formação de redes de cuidados na
comunidade, ampliando a capacidade das famílias em cuidar de
cada um de seus membros. Fazer vigilância do ambiente doméstico
e promover ações que contribuam para mudar as condições
deletérias à saúde; fazer vigilância específica do crescimento e
desenvolvimento físico, psicológico e motor de crianças e
adolescentes; realizar ações de educação em saúde, de prevenção e
de promoção da saúde dos cidadãos sob seu cuidado, bem como,
de suas respectivas famílias. Emitir atestado de óbito quando
necessário, para pacientes sob seu cuidado. Realizar
procedimentos cirúrgicos simples; fazer atendimentos de urgência
e emergência sempre que necessário. Participar do
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e
coletivos; participar de atividades em escolas, creches, asilos ou
outras instituições coletivas sempre que necessário ou quando
definido pelo projeto terapêutico. Solicitar interconsultas com
especialistas através dos mecanismos de referência e
contrarreferência ou matriciamento, sempre que houver
necessidade. Desenvolver e participar dos processos de vigilância
à saúde através da detecção e notificação de doenças
infectocontagiosas e preenchimento dos instrumentos e fichas
adequadas para este fim; desenvolver atividades de educação,

40h

02

10.424,57

Fiscal de Obras e
Posturas

Curso Superior em Engenharia Civil ou
Arquitetura.

prevenção e de promoção de saúde, individual e coletiva, na
unidade ou em outros espaços, tais como escolas, clubes ou
residências. Trabalhar em equipe multiprofissional e
interdisciplinar. Participar das reuniões da unidade ou outras na
sua área específica.
Fiscalizar obras e/ou serviços, realizando visitas periódicas, como
objetivo de assegurar que as obras sejam executadas de acordo
com os respectivos projetos; Zelar pelo fiel cumprimento das
normas estabelecidas no Plano Diretor Municipal; Examinar e
informar os processos referentes às construções particulares e
públicas, verificando sua conformidade com as normas de
loteamento; Exercer atividades relativas à liberação e revalidação
de alvarás; Promover a fiscalização das construções públicas e
particulares aprovadas pela Prefeitura Municipal; Efetuar vistorias
nas edificações para uso residencial, comercial, industrial e de
prestação de serviços; Emitir notificações, embargos e multas
relativas à edificações e posturas; Emitir relatórios para atualização
cadastral; Informar à chefia imediata qualquer infração ao Plano
Diretor; Fiscalizar a existência e construção do projeto hidrosanitário, elétrico estrutural; Liberar Habite-se; Realizar vistoria
quanto a existência de profissionais habilitados para o projeto e
execução de toda e qualquer edificação; Liberar licença de
demolição; No caso do não cumprimento do Plano Diretor poderá
aplicar as penalidades previstas no Código de Edificações; Prestar
assistência aos munícipes para esclarecimentos e orientações sobre
o Código de Posturas; Fiscalizar a conservação de propriedades,
logradouros e dos bens públicos, construção e a reconstrução dos
passeios e logradouros, o fechamento e conservação de terrenos no
alinhamento, as cercas e fechos divisórios, as queimadas, a
limpeza de terrenos baldios, as medidas de Segurança Pública, o
funcionamento do Comércio, Indústria, prestadores de serviços,
feira livre, comércio ambulante, atividades profissionais, a
segurança, higiene e estética das construções; Examinar os
processos referentes à obtenção de alvarás de funcionamento e
localização e a numeração das edificações; Fiscalizar os
parcelamentos de solo; Dirigir veículo automotor, de modo a
facilitar seu deslocamento nas fiscalizações e acompanhamentos,
na execução das rotinas diárias; Executar outras atividades
compatíveis com as atribuições do cargo.

40h

01

2.892,79

Nutricionista

Curso Superior específico e registro no
conselho de classe.

Enfermeiro

Curso Superior específico e registro no
conselho de classe.

Definir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades
de assistência nutricional desenvolvidas pelo Municipio; avaliar o
estado nutricional do pacientes, alunos e munícipes a partir de
diagnóstico clínico, exames laboratoriais, anamnese alimentar e
exames antropométricos; estabelecer a dieta do paciente, fazendo
as adequações necessárias; prescrever complementos nutricionais,
quando necessário; registrar, diariamente, em prontuário do
paciente, a prescrição dietoterápica, a evolução nutricional e as
intercorrências, bem como a alta em nutrição; promover orientação
e educação alimentar e nutricional para pacientes e familiares;
desenvolver manual de especificações de dietas; elaborar previsão
de consumo periódico de gêneros alimentícios e material de
consumo; orientar e supervisionar o preparo e confecção,
rotulagem, estocagem, distribuição e administração de dietas;
integrar a equipe multidisciplinar, com participação plena na
atenção prestada ao paciente; efetuar controle periódico dos
trabalhos executados e outras atribuições afins.
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de
assistência de enfermagem; emitir parecer sobre matéria de
enfermagem; cuidar diretamente de pacientes graves com risco de
morte; realizar os cuidados de maior complexidade técnica e que
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de
tomar decisões imediatas; participar do planejamento, execução e
avaliação do programa de reabilitação; manter a prevenção e
controle sistemático de infecção hospitalar, participar na prevenção
e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de
vigilância epidemiológica; participar na elaboração de medidas de
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser
causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem;
participar de programas e atividades de educação sanitária,
participar da elaboração e operacionalização do sistema de
referência e contra referência do paciente nos diferentes níveis de
atenção à saúde; coordenar a equipe de enfermagem, integrante da
estrutura básica da instituição; organizar e dirigir os serviços de
enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; realizar
consulta de enfermagem; participar dos programas e atividades de
assistência integral à saúde; participar dos programas de higiene e
segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças
profissionais e no trabalho; executar outras tarefas correlatas.

40h

01

2.603,52

40h

04

2.892,79

Fonoaudiólogo

Curso Superior específico e registro no
conselho de classe.

Fisioterapeuta

Curso Superior específico e registro no
conselho de classe.

Assistente Social

Curso Superior específico e registro no
conselho de classe.

Fazer avaliação do paciente, utilizando técnicas próprias às
atividades, estabelecendo o plano para tratamento; programar,
desenvolver e supervisionar o treinamento da voz, da fala,
linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e
outros, orientando, demonstrando, possibilitando-a para a
reabilitação ou reeducação do paciente; proceder a tratamento de
crianças com paralisia cerebral, utilizando técnica de estimulação
precoce; participar de equipes com finalidade de identificar
distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e audição,
emitindo pareceres de sua especialidade; emitir pareceres quanto
ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação,
elaborando relatórios; executar outras tarefas correlatas.
Elaborar diagnóstico fisioterapêutico compreendido como
avaliação físico-funcional; estabelecer metodologias e técnicas
fisioterapêuticas; realizar estudos e análises de desvios físicofuncionais intercorrentes, detectar os graus de normalidade para os
de anormalidade e prescrever, baseado no constatado na avaliação
físico-funcional, as técnicas próprias de fisioterapia; induzir o
processo terapêutico no paciente; dar altas nos serviços de
fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações sucessivas que
demonstrem não haver alterações que indiquem necessidades de
continuidade das práticas terapêuticas; reavaliar, sistematicamente
o paciente, para fins de reajustes ou alterações das condutas
terapêuticas próprias empregadas; executar outras atividades afins.
Desenvolver atividades que possibilitem a integração do paciente
nos ambientes familiar, trabalho e comunidade; estudar e indicar
tratamento para problemas psicossociais; promover reuniões com
pacientes e familiares sobre conhecimento e normas da instituição
e tratamentos que possam ser necessários realizar; visitas
domiciliares a pacientes e pessoas em situação de risco; participar
das equipes interdisciplinares; participar na elaboração de
programas a serem desenvolvidos pelo Município; acompanhar
situações problemáticas dos servidores, levantados pelas chefias ou
por eles próprios, dando os devidos encaminhamentos para
tratamento; promover atividades que visem à melhoria da
qualidade dos serviços prestados pelo servidor público,
melhorando as condições e o ambiente de trabalho; prestar
serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos,
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais

40h

01

2.603,52

40h

01

2.603,52

40h

01

2.603,52

Psicólogo

Curso Superior específico e registro no
conselho de classe.

Professor Educação
Infantil - Mod. Creche.

Nível superior graduação em normal
superior ou licenciatura em pedagogia,
com habilitação em educação infantil.

e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social.
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias,
comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas,
códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de
educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e
projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional
(seguridade social, saúde, educação, trabalho, jurídica, habitação e
outras); orientar e monitorar ações em desenvolvimento
relacionado à economia doméstica, nas áreas de
habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia
familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde;
desempenhar tarefas administrativas, executar outras atividades
correlatas.
Estudar e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos
ou de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas
psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e
tratamento; desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de
contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida comunitária;
articular-se com profissionais do serviço social, para elaboração e
execução de programas de assistência e apoio específicos de
pessoas; atender as demandas da rede municipal de saúde,
educação e assistência social nas áreas relacionadas à psicologia;
reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados
psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para
diagnósticos e tratamento de enfermidades; aplicar testes
psicológicos e realizar entrevistas; realizar trabalho de orientações
aos pais; realizar anamnese com os pais ou responsáveis; executar
outras atividades correlatas.
Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de educação infantil, em

40h

01

2.603,52

20h

06

1.199,27

observância as regras de organização e atuação da rede municipal
de ensino, executar quando inerentes a função as atividades de
direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico pedagógica.

Professor Educação
Infantil - Mod. PréEscola.

Professor Ensino
Fundamental - 1º ao 5º
ano.

Professor de Educação
Física

Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
Nível superior graduação em normal
articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
superior ou licenciatura em pedagogia, estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
com habilitação em educação infantil.
rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de educação infantil, em
observância as regras de organização e atuação da rede municipal
de ensino, executar quando inerentes a função as atividades de
direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico pedagógica.
Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
Habilitação específica em curso superior articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
ao nível de graduação correspondente à estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
licenciatura plena, docência, nos anos
rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
iniciais do ensino fundamental.
e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de ensino fundamental, em
observância as regras de organização e atuação da rede municipal
de ensino, executar quando inerentes a função as atividades de
direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico pedagógica.

Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
Habilitação específica em curso superior aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao nível de graduação correspondente à ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
licenciatura plena, docência, nos anos
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta

20h

05

1.199,27

20h

09

1.199,27

20h

03

1.199,27

iniciais e finais do ensino fundamental.

pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de educação infantil e ensino
fundamental, em observância as regras de organização e atuação
da rede municipal de ensino, executar quando inerentes a função as
atividades de direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico
pedagógica.
Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
Habilitação específica em curso superior articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
Professor de Matemática. ao nível de graduação correspondente à estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
licenciatura plena, docência, nos anos
rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
iniciais e finais do ensino fundamental. e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de educação infantil e ensino
fundamental, em observância as regras de organização e atuação
da rede municipal de ensino, executar quando inerentes a função as
atividades de direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico
pedagógica.
Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
Habilitação específica em curso superior pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
Professor de Educação
ao nível de graduação correspondente à articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
Física no Distrito de
licenciatura plena, docência, nos anos
estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
Morraria do Sul
iniciais e finais do ensino fundamental. rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de educação infantil e ensino
fundamental, em observância as regras de organização e atuação
da rede municipal de ensino, executar quando inerentes a função as
atividades de direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico

20h

01

1.199,27

20h

01

1.199,27

pedagógica.

Professor de Ciências no
Distrito de Morraria do
Sul.

Professor de Ensino
Fundamental - 1º ao 5º
ano - Assentamento
Sumatra.

Professor de Língua

Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
Habilitação específica em curso superior articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
ao nível de graduação correspondente à estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
licenciatura plena, docência, nos anos
rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
iniciais e finais do ensino fundamental. e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de educação infantil e ensino
fundamental, em observância as regras de organização e atuação
da rede municipal de ensino, executar quando inerentes a função as
atividades de direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico
pedagógica.
Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
Habilitação específica em curso superior pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
ao nível de graduação correspondente à articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
licenciatura plena, docência, nos anos
estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
iniciais do ensino fundamental.
rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de ensino fundamental, em
observância as regras de organização e atuação da rede municipal
de ensino, executar quando inerentes a função as atividades de
direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico pedagógica.

Habilitação específica em curso superior

Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
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Portuguesa Assentamento Sumatra.

Professor de Educação
Física Assentamento
Sumatra

Professor de Língua
Inglesa - Assentamento
Sumatra.

ao nível de graduação correspondente à estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
licenciatura plena, docência, nos anos
rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
iniciais e finais do ensino fundamental. e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de educação infantil e ensino
fundamental, em observância as regras de organização e atuação
da rede municipal de ensino, executar quando inerentes a função as
atividades de direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico
pedagógica.
Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
Habilitação específica em curso superior pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
ao nível de graduação correspondente à articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
licenciatura plena, docência, nos anos
estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
iniciais e finais do ensino fundamental. rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de educação infantil e ensino
fundamental, em observância as regras de organização e atuação
da rede municipal de ensino, executar quando inerentes a função as
atividades de direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico
pedagógica.
Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
Habilitação específica em curso superior estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
ao nível de graduação correspondente à rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
licenciatura plena, docência, nos anos
e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
iniciais e finais do ensino fundamental. ministrar educação básica, no nível de educação infantil e ensino
fundamental, em observância as regras de organização e atuação
da rede municipal de ensino, executar quando inerentes a função as
atividades de direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico
pedagógica.
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Professor de Geografia Assentamento Sumatra.

Técnico em
Contabilidade

Técnico em
Agropecuária

Participar da elaboração pedagógica da unidade escolar em que
estiver lotado; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de
aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da unidade escolar; colaborar com as atividades de
Habilitação específica em curso superior articulação da escolar com as famílias dos alunos e a comunidade;
ao nível de graduação correspondente à estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor
licenciatura plena, docência, nos anos
rendimento; zelar pela aprendizagem dos alunos, mantendo os pais
iniciais e finais do ensino fundamental. e responsáveis informados sobre o rendimento dos alunos;
ministrar educação básica, no nível de educação infantil e ensino
fundamental, em observância as regras de organização e atuação
da rede municipal de ensino, executar quando inerentes a função as
atividades de direção, coordenação pedagógica e assessoria técnico
pedagógica.

Ensino Médio específico e registro no
CRC.

Ensino Médio completo específico e
registro no respectivo conselho de classe.

Analisar, classificar e executar documentos de contabilização;
elaborar e revisar relatórios e demonstrativos contábeis; conciliar e
reconciliar contas e efetuar a contabilização de todos os fatos
contábeis; apurar os elementos necessários aos controle e à
apresentação da situação patrimonial, econômica e financeira da
instituição. Organizar o serviço de contabilidade em geral,
procedendo ao registro e ao controle dos fatos contábeis, para
possibilitar o controle contábil e orçamentário; executar a
escrituração de livros contábeis, atentando para a transcrição
correta dos dados contidos nos documentos originais, para fazer
cumprir as exigências legais e administrativas; Organizar e
apresentar relatórios, balancetes e balanços, acompanhados dos
anexos exigidos pelo Tribunal de Contas; Proceder o levantamento
de débito e crédito, de acordo com a codificação, para controle e
cumprimento do plano de contas; Conferir processos de prestação
de contas a serem encaminhadas aos órgãos competentes; executar
outras atribuições afins.
Organizar e executar tarefas ligadas à produção agrícola; prestar
assistência sobre o uso e manutenção de máquinas, implementos,
instrumentos e equipamentos agrícolas; orientar quanto à seleção
das sementes, plantio, adubação, cultura, colheita e beneficiamento
das espécies vegetais; fazer a coleta e análise de amostras de terra;
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estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a
produção; orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as
intempéries e outros fenômenos que possam assolar a agricultura;
preparar ou orientar a preparação de pastagens ou forragens; dar
orientação de caráter técnico a pecuaristas, orientando as tarefas de
criação e reprodução do gado; orientar e fiscalizar a produção de
mudas, pomares, hortas e bosques; auxiliar na vacinação,
inseminação e defesa sanitário animal; orientar a construção de
instalações de pequeno porte para animais; calcular orçamentos
agropecuários; auxiliar técnicos na execução de projetos
agropecuários; responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
Ensino Médio completo e curso específico Atender solicitações para desenvolvimento de projetos, plantas e
Desenhista
na área de atuação.
mapas, nas várias etapas de uma obra.
Auxiliar na execução de tarefas de apoio administrativo nos
diversos setores da Prefeitura realizando serviços de digitação,
Agente Administrativo
Ensino Médio completo.
datilografia, operar equipamentos diversos inclusive telefonia.
Assistir a chefia imediata, orientar servidores, coletar dados.
Executar outras atribuições afins.
Instalar, configurar e prestar manutenção lógica e/ou suporte aos
equipamentos de comunicação de dados (ativos de rede), de toda a
rede de dados do município, de acordo com as políticas de
segurança, obedecendo à topologia estabelecida para a rede,
visando sua estabilidade funcional e eficiência; elaborar
procedimentos de cópia de segurança e recuperação de
informações, executando rotinas, definindo normas, perfil de
usuários, padronizando códigos de usuários e tipos de
autenticações, bem como monitorando o uso do ambiente
computacional, com o intuito de resguardar a confidencialidade e
segurança das informações/dados no ambiente de rede da
Prefeitura; diagnosticar problemas, atender e orientar usuários,
registrar solicitações/ocorrências de problemas e/ou soluções e
eliminar falhas, provenientes das Secretarias, fornecendo
informações e suporte, bem como acompanhando a solução, a fim
de manter o fluxo das atividades no que tange aos serviços
Técnico em Manutenção Ensino Médio completo e curso específico informatizados; pesquisar e apresentar propostas de aquisição de
de Computadores
na área de atuação.
equipamentos de informática, visando prever e/ou solucionar
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Técnico em Enfermagem

Agente de Vigilância
Sanitária

Ensino Médio com curso específico e
registro no Conselho de Classe.

Ensino Médio completo.

problemas, bem como maximizar os resultados da área e/ou
auxiliar tecnicamente nos procedimentos licitatórios necessários;
definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente
computacional, coletando indicadores de utilização, analisando
parâmetros de disponibilidade, indicadores de capacidade e
desempenho, entre outros, de modo a prevenir falhas; controlar e
documentar níveis de serviços, tanto internos quanto de
fornecedores, automatizando rotinas, definindo procedimentos de
migração, a fim de assegurar atualizações na área, conforme
demanda e indicação dos superiores; instalar e manter os softwares
necessários para o correto funcionamento de servidores, tais como:
Banco de Dados, correio eletrônico, web, aplicações, autenticação,
entre outros; montar e prestar manutenção a equipamentos, bem
como instalar os sistemas utilizados pelas unidades de serviços do
Município, de acordo com normas e procedimentos
preestabelecidos pelos superiores; treinar os usuários nos
aplicativos de informática, dando suporte na solução de pequenos
problemas em equipamentos e sistemas de informação e
comunicação; preparar inventário do hardware existente,
controlando notas fiscais de aquisição, contratos de manutenção e
prazos de garantia; preparar relatórios de acompanhamento do
trabalho técnico realizado; realizar outras atribuições compatíveis
com sua formação profissional.
Auxiliar no atendimento a pacientes nas suas unidades de saúde
publica e hospitalar sob a supervisão e orientação do médico,
odontólogo e enfermeiro (a); Cumprir ou fazer cumprir prescrições
medicas ou odontológicas, auxiliar em intervenções cirúrgicas;
Esterilizar e conservar o instrumental médico, odontológico e de
enfermagem; Observar e registrar sintomas e sinais vitais
apresentados pelos pacientes, para conhecimento de autoridade
médica, odontológica ou de enfermagem; Participar na preparação
e assistência a paciente no período pré e pós-operatório, nos
trabalhos de obstetria e ainda em exames especializados; Organizar
e controlar o arquivo médico, odontológico e hospitalar;
Desempenhar tarefas ligadas a vigilância sanitária; Desempenhar
outras tarefas afins.
Inspecionar e licenciar estabelecimentos onde sejam fabricados ou
manuseados alimentos, inspecionar e licenciar estabelecimentos de
ensino, estabelecimentos de saúde e clínicas de acordo com as
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Recepcionista

Assistente de Professor Educação Infantil Modalidade Creche.

Ensino Médio completo.

Ensino Médio completo.

normas técnicas e portarias de descentralização destas
atividades,verificando os dispositivos da legislação específica para
cada área; realizar vistorias em áreas públicas, privadas, terrenos
baldios, imóveis e indústrias, fazendas e granjas, estabelecimentos
comerciais e afins, identificando focos de vetores; destruir e evitar
a formação de criadouros; realizar tratamento químico em focos
quando necessário; fazer uso de equipamento de proteção
individual; coletar e enviar amostras de vetores, água, alimentos e
afins para laboratório de referência; investigar denúncias que
envolvam situações contrárias à saúde pública; sugerir medidas
para melhorar as condições sanitárias/ambientais consideradas
insatisfatórias; comunicar ao chefe imediato os casos de infração
que constar; identificar problemas e apresentar soluções as
autoridades competentes; realizar tarefas de educação em saúde,
abrangendo o controle e prevenção de zoonoses e vetores; realizar
tarefas administrativas; enviar relatórios e boletins; estar apto a
percorrer longas distâncias devido as atividades de campo; possuir
condições físicas que permitam subir em lugares altos; capacidade
de preenchimento de formulários e boletins; noções para
entendimento de croquis e mapas geográficos de municípios; ter
noções de informática; participar do desenvolvimento de
programas sanitários e de meio ambiente voltados para a saúde da
coletividade; participar de treinamentos e capacitação na área de
saúde pública; participar e desenvolver atividades inerentes as
ações básicas de saúde pública do Sistema Único de Saúde;
executar outras tarefas semelhantes.
Compreende o conjunto de atividades que se destinam a executar
tarefas de orientação e informação em geral, como prestar
informações sobre os horários de atendimento, indicando locais e
acompanhando, quando necessário, às pessoas interessadas;
atender ao telefone, quando necessário; preencher quadros de
controle e orientação; executar, sob supervisão direta, tarefas
simples de apoio administrativo; executar outras atribuições afins.
Auxiliar professores em assuntos que se referem à ordem e
disciplina; Auxiliar na condução dos alunos à sua residência ou ao
atendimento médico quando estes estiverem doentes ou
machucados; Colaborar na manutenção da ordem no refeitório
durante a merenda escolar; Controlar a entrada e saída de alunos,
servidores, usuários e equipamentos da escola; Recepcionar os
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usuários, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões,
para prestar-lhes informações, marcar horários de atendimento,
receber recados e encaminhá-los a pessoas ou setores procurados;
Auxiliar na localização de docentes e funcionários para
atendimento do público e entregas de equipamentos e materiais em
geral nos distintos setores da escola; Embarcar, desembarcar e
acompanhar os alunos do transporte escolar; Fazer a conferência
na lista de embarque dos alunos em situação de deslocamento e
executar os procedimentos necessários à segurança no trajeto;
Comunicar aos responsáveis, por escrito, as ocorrências de
situações que envolvam mudanças comportamentais dos
Educandos; Receber e encaminhar alunos, pais ou responsáveis à
sala de aula, à Secretaria ou a outras dependências da escola;
Participar dos eventos promovidos ou indicados pela Secretaria
Municipal de Educação ou Unidade Escolar, que possam colaborar
com o aperfeiçoamento do exercício profissional; Auxiliar na
manutenção geral da disciplina na unidade escolar; Colaborar na
elaboração de relatórios e demais serviços de expediente;
Acompanhar visitas externas, excursões e exposições de trabalhos,
apresentações artísticas e outras atividades realizadas pelos alunos
fora do ambiente escolar; Organizar o fluxo dos alunos nas
entradas e saídas das salas de aula, de forma ordeira, a fim de
evitar tumultos; Orientar e encaminhar à direção ou às salas de
aula os alunos que estiverem fora das mesmas; Auxiliar ou
promover a realização de atas de registro de práticas
indisciplinares com a direção da escola; Efetuar a abertura e
fechamento de portas e portões para usuários, mediante
identificação prévia; Responsabilizar-se pela guarda e controle das
chaves da escola conforme orientações da chefia imediata;
Elaborar relatórios ou outro instrumento para registro de suas
atividades; Controlar e sugerir compras de materiais pertinentes à
sua área de atuação; Processar a correspondência recebida
(pacotes, telegramas, etc), organizá-los e distribuir para o
destinatário. Interagir com o público externo à instituição, de
forma agradável, solícita e colaborativa para prestação de
informações e no encaminhamento ao local desejado; Prestar
atendimento telefônico, dando informações ou buscando
autorização para a entrada de usuários; Zelar pela guarda,
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,

Monitor de Transporte
Escolar

Ensino Médio completo.

Salva Vidas

Ensino fundamental completo e curso de
Natação.

Agente de Saúde

Ensino Fundamental completo.

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de
trabalho; Abrir, fechar portas, janelas e portões nos horários
estabelecidos para tal, garantindo o bom andamento do
estabelecimento de ensino e o cumprimento do horário de aulas ou
outras atividades da escola; e Atuar como educador na construção
de hábitos de preservação e manutenção do ambiente físico, do
meio ambiente e do patrimônio escolar.
Cuidar da segurança do aluno durante o transporte escolar;
inspecionar o comportamento dos alunos durante o transporte
escolar; orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento
escolar, cumprimento de horários; ouvir reclamações; prestar
esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer problemas
relacionados à execução do transporte; contatar regularmente o
Diretor ou responsável pela unidade escolar, ou o gestor do
convênio do transporte, mantendo-o informado de quaisquer fatos
ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom
andamento ou o resultado final da prestação dos serviços, sem
prejuízo de outras atribuições que venham a ser determinadas por
seu superior imediato.
Orientar os banhistas quanto às determinações de todos os
regulamentos para o uso das dependências do Balneário
Municipal; Zelar pela correta utilização de todos os equipamentos
do Balneário Municipal, fazendo cumprir os regulamentos
estabelecidos; Aplicar medidas educativas e disciplinares
imediatas aos banhistas, quando do descumprimento de alguma
norma estabelecida; Encaminhar à Prefeitura Municipal relatórios
sobre incidências de ordem administrativa ou disciplinar ocorridas
no local; Zelar, sobretudo pela integridade física dos banhistas,
fazendo o resgate e prestando os primeiros socorros nos casos de
acidentes ou afogamento; Desenvolver outras atividades correlatas
determinadas pela chefia responsável.
Executar, prevenir e complementar o tratamento de saúde,
efetuando os devidos acompanhamentos de acordo com os
programas estabelecidos, com o objetivo de difundir noções gerais
sobre saúde; atendimento ao público; recepção, arquivamento,
cadastro de pacientes, tramitação e controle de documentos;
controle e solicitação de material de consumo e permanente;
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Vigia

Merendeira

Cozinheira

Zelador

Alfabetizado.

Alfabetizado.

Alfabetizado.

Alfabetizado.

levantamento de dados e informações executar outras tarefas
correlatas. Executar outras atribuições afins.
Executar ronda diurna e noturna nas dependências dos
estabelecimentos públicos, observando a entrada, transito e saída
de pessoas e bens, para evitar roubos, atos de violência e outras
infrações a ordem e segurança; verificar se portas e janelas,
portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente,
examinando as instalações hidráulicas e elétricas, para constatar
possíveis irregularidades e adotar providencias para evitar
incêndios e outros danos; controlar e orientar o acesso de pessoas
aos prédios e demais instalações publicas; prestar informações a
servidores e ao publico em geral, pessoalmente ou por telefone;
zelar pela conservação e guarda do material de trabalho; Executar
outras atribuições afins.
Executar tarefas auxiliares de cozinha; preparar e servir merendas;
proceder à limpeza dos utensílios e locais de trabalho; e limpar e
auxiliar a preparar cereais, vegetais e carnes de variadas espécies
para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais;
preparar refeições ligeiras; preparar e servir merendas; preparar
mesas e ajudar na distribuição das refeições e merendas; proceder
à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no
controle do estoque de material e gêneros alimentícios; auxiliar no
recebimento, conferência e guarda de gêneros alimentícios; manter
a higiene dos locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos
em vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em
geral; executar tarefas afins.
Preparar e servir merendas; proceder à limpeza dos utensílios e
locais de trabalho; e limpar e preparar cereais, vegetais e carnes de
variadas espécies para cozimento; preparar dietas especiais e
normais; preparar refeições rápidas; preparar e servir merendas;
ajudar na distribuição das refeições e merendas; proceder à
limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no
controle do estoque de material e gêneros alimentícios; auxiliar no
recebimento, conferência e guarda de gêneros alimentícios; manter
a higiene dos locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos
em vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em
geral; executar tarefas afins.
Realizar atividades de limpeza, conservação e manutenção dos
prédios e dos terrenos do Município, zelar pela guarda e qualidade
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Auxiliar de Serviços
Gerais - Zona Urbana

Trabalhador Braçal

Operador de pá
carregadeira

Operador de máquinas

Motorista

Alfabetizado.

Alfabetizado.

dos bens patrimoniais, materiais e de outra natureza pertencentes
ao local de trabalho e outras atividades correlatas.
Atividades de natureza respectiva, relacionadas à limpeza e
conservação dos prédios públicos e de seus móveis e
equipamentos, à remoção de lixo e detritos, à arrumação dos locais
de trabalho, à conservação e guarda de utensílios, à fiscalização de
entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de documentos,
mensagens, encomendas, e outros, internamente, a abertura e
fechamento de dependências e prédios, execução de outras
atividades correlatas.
Atividades de natureza respectiva, relacionadas à limpeza e
conservação de ruas, logradouros públicos e cemitérios, à
realização de inumações e exumações e à coleta do lixo (incluindose roçada, capina, caiação e outras atividades relacionadas).
Operar máquinas da construção civil, pá-carregadeira, vistoriandoa, aquecendo o motor e verificando o nível do óleo, água, bateria,
combustível e painel de comando, acionado os comandos
hidráulicos e tração, escavando o solo e movendo pedras, asfalto,
concreto e materiais similares e vertendo-os em caminhões para
serem transportadosetc.; executar outras tarefas correlatas;
Vistoriar a máquina, aquecendo o motor e verificando o nível do
óleo, água, bateria, combustível e painel de comando; operar a
motoniveladora, observando as condições do terreno, acionando as
alavancas de comando e movimentando a pá-mecânica (lâmina) e
escarificador; operar a retro-escavadeira, acionando os pedais e
alavancas de comando, corte, elevação e abertura; operar o trator
de esteira manipulando os comandos, regulando a altura e a
inclinação da pá (lâmina); realizar o controle da quantidade de
trabalho executado e horas trabalhadas; zelar pelo bom estado de
conservação e funcionamento das máquinas; prestar serviço na
função de imprimidor na usina de asfalto; operar patrol, retroescavadeira, tratores em geral e lidar com equipamentos como:
arado, grade, etc.; executar outras tarefas correlatas.
Dirigir caminhões, ambulância, ônibus, veículo de limpeza urbana
(coletor) e demais veículos de transporte de passageiros e cargas,
de acordo com o vínculo da CNH; vistoriar os veículos
diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos
pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis,
parte elétrica, e outros, para certificar-se das condições de tráfego;
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requisitar a manutenção dos veículos quando apresentem qualquer
irregularidade; transportar pessoas, materiais e equipamentos,
garantindo a segurança dos mesmos; observar a sinalização e zelar
pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;
realizar reparos de emergência; controlar e orientar a carga e
descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e
danos na carga; manter o veículo limpo, interna e externamente e
em perfeitas condições; observar e controlar os períodos de revisão
e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a
plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as
normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem,
viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas, itinerários
percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa
organização e controle da Administração; recolher os veículos
após sua utilização, em local previamente determinado, deixandoos corretamente estacionados e fechados; executar outras
atribuições correlatas.
Coletar os resíduos sólidos urbanos domiciliares em residências,
hospitais, farmácias, estabelecimentos comerciais, industriais ou
de qualquer natureza; Efetuar serviços de capina, roçada manual
ou mecânica, remoção de resíduos, utilizando ferramental e
equipamentos específicos de acordo com a natureza do serviço
e/ou operação; Proceder à limpeza de ralos, valetas e demais
elementos que compõem o sistema de drenagem de superfície de
logradouros e áreas públicas do Município; Auxiliar a descarga de
resíduos sólidos urbanos nos aterros, fornos de incineração e
outros locais de transferência, intermediários ou de destino final;
Auxiliar a varrição mecânica dos logradouros, coletando resíduos
de maior porte que dificultem a operação dos equipamentos;
Executar serviços de limpeza geral e remoção de resíduos sólidos
urbanos em todos os locais da área de atuação da Companhia;
Realizar transporte, remoção, arrumação e acondicionamento de
materiais, máquinas e cargas em geral, dentro das áreas de atuação
da Companhia; Conservar e zelar pelos equipamentos,
ferramentas, acessórios e demais bens sob sua responsabilidade
direta ou indireta; Responder pela guarda, controle e distribuição
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de materiais e equipamentos do depósito de sua Gerência;
Executar e manter a limpeza dos elementos que compõem o
mobiliário urbano, tais como: papeleiras, contenedores, placas de
sinalização, cabines telefônicas, bancos, caixas de correio, abrigos
de ônibus, monumentos e demais bens públicos que sejam de
responsabilidade do Município, utilizando equipamentos,
ferramentas e produtos adequados à finalidade; Proceder à
lavagem de logradouros públicos, locais de feiras livres e de
eventos públicos, através de veículos ou equipamentos e
ferramentas próprias, por ocasião dos serviços de limpeza e
remoção; Proceder à remoção de entulhos e bens inservíveis em
logradouros e áreas públicas do Município e outros locais de
acordo com as atribuições da Companhia; Auxiliar e transportar
mobiliário, equipamentos e acessórios e qualquer objeto que venha
a ser solicitado respeitando a legislação e as normas vigentes,
inclusive a de segurança do trabalho; Efetuar a limpeza do
balneário Municipal, promover a limpeza de contenedores de lixo;
Capinar e ceifar taludes e encostas, conforme orientações da
Defesa Civil Municipal, removendo os resíduos gerados na
operação; Executar a limpeza e serviços de asseio em hospitais
municipais, utilizando ferramentas, Equipamentos de Proteção
Individual e produtos químicos adequados para limpeza das
instalações hospitalares; Efetuar a limpeza de pichações em
monumentos ou fachadas públicas, observando as normas de
segurança para manipulação dos produtos químicos; Efetuar os
serviços de recuperação e conservação de mobiliário urbano, em
praças, parques e demais locais públicos ou assemelhados,
determinados pela Companhia, como troca de grade, raspagem,
lixamento e pintura; Auxiliar na operação de incineradores e
demais equipamentos utilizados para tratamento de resíduos, como
fornos; Auxiliar na coleta de resíduos sólidos especiais, como
pneus, pilhas e baterias, lâmpadas, e outros, previstos na lei nº.
3273 e suas atualizações; Executar a diluição de produtos, a
limpeza das superfícies, serviços de asseio e técnicas de tratamento

de piso; Atender à população e participar de eventos, orientando e
informando os cidadãos, no que se refere às questões relativas à
educação ambiental e social; Orientar a população sobre as formas
adequadas de acondicionamento e descarte de resíduos e materiais
inservíveis; Cuidar e zelar por seu uniforme, mantendo sempre
uma boa aparência pessoal; Obedecer e cumprir as Normas de
Conduta dos servidores públicos municipais; Orientar o gari
novato, quando este estiver sob sua responsabilidade; Utilizar os
Equipamentos de Proteção Individual, de acordo com a sua
finalidade para a proteção do corpo e identificação profissional;
Lavar as mãos antes e depois da realização da atividade de
limpeza; Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade,
no mesmo campo de atuação.

Auxiliar de Serviços
Gerais Assentamento
Sumatra

Auxiliar de Serviços
Gerais Distrito de
Morraria do Sul

Merendeira
Assentamento Sumatra
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Atividades de natureza respectiva, relacionadas à limpeza e
conservação dos prédios públicos e de seus móveis e
equipamentos, à remoção de lixo e detritos, à arrumação dos locais
de trabalho, à conservação e guarda de utensílios, à fiscalização de
entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de documentos,
mensagens, encomendas, e outros, internamente, a abertura e
fechamento de dependências e prédios, execução de outras
atividades correlatas.
Atividades de natureza respectiva, relacionadas à limpeza e
conservação dos prédios públicos e de seus móveis e
equipamentos, à remoção de lixo e detritos, à arrumação dos locais
de trabalho, à conservação e guarda de utensílios, à fiscalização de
entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de documentos,
mensagens, encomendas, e outros, internamente, a abertura e
fechamento de dependências e prédios, execução de outras
atividades correlatas.
Executar tarefas auxiliares de cozinha; preparar e servir merendas;
proceder à limpeza dos utensílios e locais de trabalho; e limpar e
auxiliar a preparar cereais, vegetais e carnes de variadas espécies
para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais;
preparar refeições ligeiras; preparar e servir merendas; preparar
mesas e ajudar na distribuição das refeições e merendas; proceder
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à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no
controle do estoque de material e gêneros alimentícios; auxiliar no
recebimento, conferência e guarda de gêneros alimentícios; manter
a higiene dos locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos
em vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em
geral; executar tarefas afins.

