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ANEXO I 
 

NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO/DISCIPLINA REQUISITOS PARA 

INVESTIDURA NO CARGO 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES VAGAS 

ADVOGADO - Curso Superior Completo de 
Direito. 

- Inscrição na OAB 

Elaborar leis, Decretos, Contratos e outros instrumentos de ordem 
legal; representar judicialmente o Município e exercer a defesa em 
juízo ou fora dele; emitir pareceres ou prestar informações em 
processos administrativos; executar outras atividades compatíveis 
com as atribuições do cargo. 

05 

ARQUITETO - Curso Superior Completo de 
Arquitetura. 

- Inscrição no Conselho Regional 
da Categoria. 

Elaborar planos e projetos urbanísticos; acompanhar e executar 
projetos de construção e reforma de obras públicas; participar e/ou 
elaborar legislação urbanística; efetuar laudos e pareceres 
técnicos de sua área; elaborar avaliação de imóveis; assessorar   a 
Prefeitura sobre assuntos de Arquitetura; executar outras 
atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 

04 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

- Curso Superior Completo de 
Serviço Social. 

- Inscrição no Conselho Regional 
da Categoria. 

Orientar servidores e familiares, ajudando-os a resolverem 
problemas; realizar pesquisas socioeconômicas; apoiar e 
incentivar o desenvolvimento comunitário e as organizações 
populares; assistir as comunidades carentes que buscam auxílio 
da Prefeitura; elaborar cadastro das obras sociais; estimular a 
comunidade a desenvolver atividades esportivas e culturais; 
assessorar a Prefeitura sobre assuntos de assistência social; 
executar outras atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

02 

BIOQUÍMICO - Curso Superior Completo de 
Bioquímica ou de Farmácia com 
Habilitação em Bioquímica. 

- Inscrição no respectivo Conselho 
Regional da Categoria. 

Executar ou coordenar a execução de exames laboratoriais e 
bacteriológicos; supervisionar e executar a coleta de materiais  
para exames; analisar e interpretar os resultados obtidos nos 
testes e análises laboratoriais; controlar e atualizar os dados 
bioquímicos obtidos, principalmente, aqueles que repercutem 
diretamente sobre a saúde pública; efetuar, eventualmente, a 
análise de alimentos, bebidas, água; assessorar a Prefeitura sobre 
assuntos pertinentes à sua área; executar outras atividades 
compatíveis com as atribuições do cargo. 

05 

ENG. AGRÔNOMO 
 

- Curso Superior Completo de 
Agronomia. 

- Inscrição no Conselho Regional 
da Categoria. 

Planejar e supervisionar a execução de serviços relativos à 
adubação, plantio, colheita, combate à praga, beneficiamento de 
produtos agrícolas de interesse da administração; arborização de 
logradouros, praças, jardins; coordenar os trabalhos da sementeira 
municipal; desenvolver programas de reflorestamento, hortas 
comunitárias, plantio de árvores frutíferas; assessorar a Prefeitura 
sobre assuntos agrícolas; executar outras atividades compatíveis 
com as atribuições do cargo. 

02 

ENGENHEIRO CIVIL - Curso Superior Completo de 
Engenharia, com habilitação em 
Civil. 

- Inscrição no Conselho Regional 
da Categoria. 

Elaborar projetos de instalações elétricas, hidrossanitárias e 
cálculo estrutural de obras públicas; especificar, orçar e fiscalizar 
as obras públicas em geral;  executar projetos de drenagem e 
pavimentação; projetar muros de arrimo e escadarias; efetuar 
vistorias, perícias e avaliação de imóveis; elaborar estudos de 
viabilidade técnica e econômica de obras de engenharia; 
assessorar a Prefeitura sobre assuntos de engenharia; participar 
e/ou presidir comissão de licitação; executar outras atividades 
compatíveis com as atribuições do cargo. 

05 

ENFERMEIRO - Diploma do Curso Superior de 
Enfermagem. 

- Inscrição no Conselho Regional 
da Categoria. 

Coordenar e supervisionar os serviços de enfermagem nas 
unidades de saúde; organizar escalas de serviços das auxiliares 
de enfermagem; fazer previsão de material (medicamentos e 
cirúrgicos) nas diversas unidades de saúde; zelar pela higiene dos 
ambientes de atendimento aos pacientes; desenvolver atividades  

04 
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CARGO/DISCIPLINA REQUISITOS PARA INVESTIDURA 

NO CARGO 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES VAGAS 

ENFERMEIRO 
(Continuação) 

- Diploma do Curso Superior de 
Enfermagem. 

- Inscrição no Conselho Regional da 
Categoria. 

de educação sanitária com os pacientes; supervisionar os 
trabalhos de esterilização do material cirúrgico; colaborar com as 
pesquisas realizadas sobre a saúde pública do município; 
executar outras atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

 

FONOAUDIÓLOGO - Diploma do Curso Superior de 
Fonoaudiologia. 

- Inscrição no Conselho Regional da 
Categoria. 

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas próprias de avaliação; realizar treinamento 
fonético, auditivo, de dicção e de empostação de voz e outros, a 
fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; 
executar outras atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

01 

JORNALISTA - Curso Superior Completo de 
Jornalismo. 

- Inscrição no Conselho Regional da 
Categoria. 

Divulgar atos da administração e notícias de interesse público de 
natureza política, cívica, social, cultural e artística; distribuir à 
imprensa notícias que elevem a imagem da administração; 
assessorar o Prefeito e o Assessor de Comunicação em assuntos 
jornalísticos; executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo. 

01 

MÉDICO 
 

- Curso Superior Completo de 
Medicina. 

- Inscrição no Conselho Regional da 
Categoria. 

Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever medicações; 
analisar e interpretar exames laboratoriais e radiográficos; 
realizar intervenções simples; conceder atestado de saúde aos 
funcionários impossibilitados de exercer suas atividades; 
participar e/ou presidir Junta Médica; coordenar e supervisionar 
as campanhas sanitárias; orientar e coordenar as atividades 
auxiliares de saúde; assessorar a Prefeitura sobre assuntos de 
Saúde; executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo. 

32 

NUTRICIONISTA - Curso Superior Completo de 
Nutrição. 

- Inscrição no Conselho Regional da 
Categoria. 

Planejamento, organização dos serviços de alimentação, 
inspeção destes nas unidades de saúde e escolar do município; 
planejar e executar programas de educação alimentar; executar 
outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 

02 

ODONTÓLOGO - Curso Superior Completo de 
Odontologia. 

- Inscrição no Conselho Regional da 
Categoria. 

 

Efetuar exames, diagnosticar e prescrever medicações; executar 
restaurações e extrações; fazer intervenções cirúrgico-
odontológica simples; executar trabalhos de radiologia dentária; 
desenvolver campanhas de combate às cáries; executar 
profilaxia oral e serviços protéticos; extirpar focos residuais; 
desenvolver programas de pesquisa e de educação odonto-
sanitária; assessorar a Prefeitura sobre assuntos odontológicos; 
executar outras atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

07 

ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

- Curso Superior Completo de 
Psicologia. 

- Inscrição no Conselho Regional da 
Categoria. 

Promover o relacionamento social dos alunos e sua adaptação à 
escola; diagnosticar e acompanhar os problemas de apren-
dizagem; elaborar e aplicar testes para determinação de nível de 
inteligência, de aptidão, de personalidade e habilidades 
específicas; emitir laudo e pareceres; orientar os pais dos alunos 
com problemas psicológicos; assessorar a Prefeitura sobre 
assuntos de sua área; executar outras atividades compatíveis 
com as atribuições do cargo. 

05 

PSICÓLOGO - Curso Superior Completo de 
Psicologia. 

- Inscrição no Conselho Regional da 
Categoria. 

Promover o relacionamento social dos servidores e sua 
adaptação ao trabalho; elaborar e aplicar testes para 
determinação de nível de inteligência, de aptidão, de 
personalidade e de habilidades específicas; assessorar no 
recrutamento, na seleção, no treinamento e no acompanhamento 
e avaliação de desempenho dos servidores; apoiar o serviço de 
assistência social no acompanhamento de casos; executar outras 
atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 

01 
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CARGO/DISCIPLINA REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES VAGAS 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

- Curso Superior Completo de Terapia 
Ocupacional. 

- Inscrição no Conselho Regional da Categoria. 

Executar métodos e técnicas terapêuticas e 
recreacionais, com a finalidade de restaurar, 
desenvolver e conservar a capacidade mental do 
paciente; assessorar a Prefeitura sobre assuntos 
da sua área de atuação; executar outras atividades 
compatíveis com as atribuições do cargo. 

01 

VETERINÁRIO - Curso Superior Completo de Medicina 
Veterinária. 

- Inscrição no Conselho Regional da Categoria. 

Realizar a assistência técnica e sanitária aos 
animais sob qualquer forma; planejar e executar 
ações de defesa sanitária animal; de inspeção e de 
fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico 
e tecnológico dos matadouros, frigoríficos de carne 
e de pescado, entrepostos de carne, leite, ovos, e 
demais derivados da industria pecuária e, de um 
modo geral, de todos os produtos de origem animal 
nos locais de produção, manipulação, armaze-
namento e comercialização; assessorar a 
Prefeitura sobre assuntos da sua área de atuação; 
executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo. 

03 

PROFESSOR 
 
PORTUGUÊS 

 
- Curso Superior Completo de Licenciatura 

Plena em Letras, com habilitação em 
Português. 

 
Exercício de docência na educação básica, na 
educação de jovens e adultos, na educação 
especial e em atividades técnico-administrativo-
pedagógicas que dão suporte ao ensino na forma 
da Lei. Executar outras atividades compatíveis com 
as atribuições do cargo. 

 
12 

MATEMÁTICA - Curso Superior Completo de Licenciatura 
Plena em Matemática ou Licenciatura Plena 
em Ciências, com habilitação em Matemática. 

Exercício de docência na educação básica, na 
educação de jovens e adultos, na educação 
especial e em atividades técnico-administrativo-
pedagógicas que dão suporte ao ensino na forma 
da Lei. Executar outras atividades compatíveis com 
as atribuições do cargo. 

07 

GEOGRAFIA - Curso Superior Completo de Licenciatura 
Plena em Geografia ou em Estudos Sociais. 

Exercício de docência na educação básica, na 
educação de jovens e adultos, na educação 
especial e em atividades técnico-administrativo-
pedagógicas que dão suporte ao ensino na forma 
da Lei. Executar outras atividades compatíveis com 
as atribuições do cargo. 

05 

HISTÓRIA - Curso Superior Completo de Licenciatura 
Plena em História ou em Estudos Sociais ou 
Filosofia.  

Exercício de docência na educação básica, na 
educação de jovens e adultos, na educação 
especial e em atividades técnico-administrativo-
pedagógicas que dão suporte ao ensino na forma 
da Lei. Executar outras atividades compatíveis com 
as atribuições do cargo. 

05 

CIÊNCIAS - Curso Superior Completo de Licenciatura Plena 
em Ciências ou Licenciatura Plena em 
Biologia, Física ou Química. 

Exercício de docência na educação básica, na 
educação de jovens e adultos, na educação 
especial e em atividades técnico-administrativo-
pedagógicas que dão suporte ao ensino na forma 
da Lei. Executar outras atividades compatíveis com 
as atribuições do cargo. 

05 
 
 

INGLÊS - Curso Superior Completo de Licenciatura 
Plena em Letras com habilitação em Inglês ou 
de Licenciatura Plena em Letras mais 
Certificado de Proficiência em Língua Inglesa. 

 

Exercício de docência na educação básica, na 
educação de jovens e adultos, na educação 
especial e em atividades técnico-administrativo-
pedagógicas que dão suporte ao ensino na forma 
da Lei. Executar outras atividades compatíveis com 
as atribuições do cargo. 

06 
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CARGO/DISCIPLINA REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES VAGAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA - Curso Superior Completo de Licenciatura 
Plena em Educação Física. 

Exercício de docência na educação básica, na 
educação de jovens e adultos, na educação 
especial e em atividades técnico-administrativo-
pedagógicas que dão suporte ao ensino na forma 
da Lei. Executar outras atividades compatíveis com 
as atribuições do cargo. 

05 

 
NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO REQUISITOS PARA INVESTIDURA 
NO CARGO 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES VAGAS 

PROFESSOR 
Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental da 
1ª à 4ª Série 
 

 
- Ensino Médio Completo (2º Grau) com 

Habilitação para o Magistério ou 
- Curso Superior Completo de 

Licenciatura Plena em Pedagogia com 
Habilitação para o Magistério. 

 
Exercício de docência na educação básica, na educação 
de jovens e adultos, na educação especial e em atividades 
técnico-administrativo-pedagógicas que dão suporte ao 
ensino, na forma da Lei; executar outras atividades 
compatíveis com as atribuições do cargo. 

 
30 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

- Ensino Médio Completo (2º Grau). 
 

Realizar tarefas específicas de apoio às chefias em 
assuntos de ordem administrativa; separar, classificar e 
arquivar documentos e correspondências em geral; 
proceder a registros relativos às ações de administração de 
pessoal, material e de patrimônio; organizar prestações de 
contas; elaborar solicitação de pedidos de material; 
executar outras atividades compatíveis com as atribuições 
do cargo. 

86 

AGENTE DE 
TRIBUTOS 

- Ensino Médio Completo (2º Grau). 
 

Fiscalizar a instalação e o funcionamento de estabeleci-
mentos mercantil, de prestação de serviços, de vendedores 
ambulantes, fiteiros, banca de revistas e feirantes, exigindo 
as respectivas licenças e a obediência às regulamentações 
dessas atividades; apresentar relatórios periódicos das 
suas atividades; orientar os contribuintes quanto ao 
pagamento dos tributos devidos; calcular tributos; efetuar 
cobranças de ISS e da taxa de localização e 
funcionamento; manter-se atualizado com as legislações e 
normas fiscais e tributárias do Município; executar outras 
atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 

04 

AGENTE DE 
TURISMO 

- Ensino Médio Completo (2º Grau). 
 

Prestar informações turísticas; coletar informações sobre o 
turismo; elaborar e executar pesquisas turísticas; participar 
da elaboração de planos e projetos turísticos; exercer a 
função de guia turístico; promover animação cultural; 
executar outras atividades compatíveis com as atribuições 
do cargo. 

03 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDADE 

- Ensino Médio Completo (2º Grau) e 
formação específica. 

 

Conferir e classificar documentos contábeis no movimento 
diário de caixa; elaborar, sob supervisão, mapa de receita e 
despesa, elaborar movimento diário de caixa, balancete de 
receitas e despesas; preparar e registrar empenhos e 
processos; verificar o limite de despesa fixado; relacionar 
contas a pagar; conferir prestações de contas; conciliar 
extratos bancários para verificação de saldos; prestar 
informações contábeis em processos; organizar arquivos 
financeiros; executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo. 

03 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

- Ensino Médio Completo (2º Grau) e 
formação específica em Enfermagem . 

- Registro no COREN. 
 

Executar, sob supervisão e orientação imediata, o 
atendimento de pacientes, higiene pessoal e serviços 
auxiliares de enfermagem, em nível de execução simples 
em processos de tratamentos; executar outras tarefas 
afins, a critério da chefia imediata. 

17 
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CARGO REQUISITOS PARA 
INVESTIDURA NO CARGO 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES VAGAS 

AUXILIAR TÉCNICO - Ensino Médio Completo (2º 
Grau) e formação específica. 

 
 

Executar atividades de apoio em serviços de engenharia, 
no campo ou no escritório, em atividades de fiscalização de 
obras e serviços; locação de obras e serviços topográficos; 
e na elaboração de desenhos; realizar levantamento 
cadastral de imóveis; executar outras atividades 
compatíveis com as atribuições do cargo. 

13 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

- Ensino Médio Completo (2º 
Grau). 

 

Executar atividades de apoio no desenvolvimento de 
estudos de aplicação e de avaliação de técnicas 
administrativas para o aprimoramento dos métodos de 
trabalho para sua implementação; instruir processos; redigir 
redações oficiais; encaminhar, protocolar e arquivar 
documentos em geral; secretariar e/ou participar de 
comissões, reuniões; assessorar os dirigentes em 
atividades pertinentes à sua área; organizar arquivos e 
fichários, executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo. 

17 

DESENHISTA - Ensino Médio Completo (2º 
Grau) e formação específica em 
Desenho 

 

Realizar desenhos topográficos e de projetos de arquitetura 
e engenharia; desenhar plantas de detalhes; cópias; reduzir 
e ampliar plantas; desenhar gráficos, formulários, 
organogramas e fluxogramas; executar desenhos 
cartográficos; executar outras atividades compatíveis com 
as atribuições do cargo. 

01 

DIGITADOR - Ensino Médio Completo (2º 
Grau). 

 

Operar microcomputadores; acionar os dispositivos 
periféricos; executar tarefas em programas de editoração 
de textos, planilhas eletrônicas e sistemas operacionais; 
executar outras atividades compatíveis com as atribuições 
do cargo. 

01 

FISCAL DE OBRAS - Ensino Médio Completo (2º 
Grau). 

 

Fiscalizar obras e emitir notificações nos casos irregulares; 
fiscalizar logradouros públicos para detectar invasões; 
fiscalizar condições de higiene e lavrar autos de infrações; 
manter-se atualizado  sobre a Legislação Urbanística 
Básica do Município; elaborar boletins semanais das 
inspeções; executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo. 

06 

LABORATORISTA - Ensino Médio Completo (2º 
Grau).e formação específica 

 

Realizar análises rotineiras; colaborar com o médico ou o 
bioquímico em análises mais complexas; supervisionar a 
esterilização e a limpeza de vidros, utensílios, 
equipamentos e ambiente de trabalho; controlar o uso de 
drogas e reagentes; anotar resultados da análise em fichas 
próprias; conferir os laudos digitados; executar outras 
atividades compatíveis com as atribuições do cargo.  

03 

TÉCNICO AGRÍCOLA - Ensino Médio Completo (2º 
Grau).e formação específica. 

- Registro no respectivo Conselho 
Regional da categoria. 

 

Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua 
especialidade; prestar assistência técnica no estudo e no 
desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; 
orientar e coordenar a execução dos serviços de manu-
tenção de equipamentos e instalações; dar assistência 
técnica na utilização de produtos e equipamentos 
especializados; responsabilizar-se pela elaboração e exe 
cução de projetos compatíveis com a respectiva formação 
profissional; elaborar orçamentos relativos às atividades de 
sua competência; executar outras atividades compatíveis 
com as atribuições do cargo. 

02 

TELEFONISTA - Ensino Médio Completo (2º 
Grau). 

 

Atender e efetuar ligações telefônicas externas e internas, 
operando aparelhos telefônicos; executar outras atividades 
compatíveis com as atribuições do cargo.  

02 
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NÍVEL ELEMENTAR 

 

CARGO REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO 
CARGO 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES VAGAS 

ATENDENTE - Ensino Fundamental Completo (1º Grau) Executar tarefas auxiliares nas Unidades de 
Assistência Médica e Odontológica; orientar e 
encaminhar pessoas; preencher as fichas de 
atendimento; efetuar levantamento de material para 
atendimento e providenciar o abastecimento de 
material médico e odontológico; datilografar 
relatórios e resultados de exames; distribuir 
medicamentos de acordo com as normas 
estabelecidas; marcar consultas; efetuar curativos 
simples; aplicar injeções; esterilizar instrumentos; 
executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo. 

09 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

- Ensino Fundamental Completo (1º Grau) Auxiliar a execução de atividades burocráticas, ou 
seja: registro, conferência, organização de pastas e 
arquivos; anotações em formulários ou livros 
específicos; zelar pela disciplina nas escolas; 
prestar o registro da freqüência dos funcionários, 
efetuar o registro e o controle da movimentação de 
documentos, do estoque de material de consumo; 
executar tarefas relacionadas ao pagamento de 
pessoal; proceder a cotação de preços para 
aquisição de materiais; atender ao público e prestar 
informações; executar outras atividades compa-
tíveis com as atribuições do cargo. 

46 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

- Ensino Fundamental Incompleto 
(alfabetizado) 

 

Realizar a limpeza e a conservação das instalações 
e dos equipamentos dos prédios onde funcionam 
as unidades da Prefeitura; executar eventuais 
mandados; servir água e café; carregar e 
descarregar móveis e equipamentos em veículos; 
executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo. 

57 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
URBANOS 

- Ensino Fundamental Incompleto 
(alfabetizado) 

 

Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e 
industrial; recolher lixo dos mercados, feiras e 
cemitérios; executar serviços de limpeza em geral;  
carregar e descarregar veículos; limpar cata-
cumbas, incinerar lixo, efetuar sepultamento, 
montar andaimes e palanques;  executar serviços 
de podagem, jardinagem e de conservação de 
parques e jardins; executar a demolição de 
construções e remover o material; executar outras 
atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

59 

AUXILIAR DE ARTÍFICE - Ensino Fundamental Incompleto 
(alfabetizado) 

Auxiliar os Artífices no desempenho de suas 
funções, executando serviços de ajudante de 
pedreiro, carpintaria, marcenaria, instalações 
elétricas, hidráulicas e serviços complementares de 
oficinas; eventualmente poderá desenvolver 
algumas destas atividades, sob supervisão e de 
acordo com a sua habilitação; executar outras 
atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

06 

ARTÍFICE - Ensino Fundamental Completo (1º Grau) Executar serviços de Artífice, como: eletricista 
domiciliar, eletricista de automóveis, pintor 
domiciliar, pintor de equipamentos, pedreiro, 
encanador, forjador, carpinteiro, marceneiro, 
serralheiro e outras de acordo com o que for 
especificado no seu contrato de trabalho; executar 
outras atividades compatíveis com as atribuições 
do cargo. 
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CARGO REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO 
CARGO 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES VAGAS 

CONTÍNUO - Ensino Fundamental Completo (1º Grau) Realizar a entrega de documentos/materiais em 
nível interno e externo da Administração Municipal; 
levar correspondência para a ECT; arrumar móveis 
e o ambiente de trabalho; providenciar a 
reprodução de cópias em xerox ou mimeógrafos; 
apanhar material de escritório no almoxarifado; 
fazer pequenas compras. Desligar lâmpadas, 
máquinas, ventiladores e ar condicionado após o 
expediente; conduzir visitantes às partes interes-
sadas; executar mandados em geral; executar 
outras atividades compatíveis com as atribuições 
do cargo. 

03 

ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS URBANOS 

- Ensino Fundamental Completo (1º Grau) Coordenar e supervisionar as turmas de execução 
de serviços urbanos; anotar a freqüência do seu 
pessoal; conferir ferramentas e equipamentos de 
trabalho; executar outras atividades compatíveis 
com as atribuições do cargo. 

04 

MECÂNICO - Ensino Fundamental Completo (1º Grau) 
 

Executar serviços gerais de mecânica em 
automóveis utilitários leves e pesados, 
equipamentos rodoviários, tais como: pequenos 
reparos elétricos, alinhamento de rodas, correção e 
ajuste em sistema de freios, embreagem, dife-
rencial e caixa de direção, substituição de peças, 
desempenhos, lubrificação preventiva, ajustes de 
carburadores e distribuidores, sistema de ar e 
bombas injetoras, etc; acompanhar serviços 
mecânicos contratados; efetuar perícias e vistorias 
mecânicas em veículos e equipamentos de 
trabalho; executar outras atividades compatíveis 
com as atribuições do cargo. 

01 

MERENDEIRA - Ensino Fundamental Completo (1º Grau) Preparar e distribuir a merenda escolar; 
responsabilizar-se pelo estoque da merenda 
existente na escola; manter o ambiente de trabalho 
em perfeitas condições de higiene; seguir 
adequadamente a orientação do cardápio; executar 
outras atividades compatíveis com as atribuições 
do cargo. 

13 

MOTORISTA - Ensino Fundamental Completo (1º Grau) 
- Carteira de Habilitação Profissional Tipo 

B 

Dirigir automóveis ou utilitários leves; zelar pela 
conservação do veículo, verificando diariamente: 
pneus, freios, faróis, luzes, buzinas, água, nível do 
óleo, etc.; informar de imediato à garagem qualquer 
defeito detectado, conferir as ferramentas e 
acessórios do veículo; executar outras atividades 
compatíveis com as atribuições do cargo. 

09 

MOTORISTA DE SERVIÇOS 
URBANOS 

- Ensino Fundamental Completo (1º Grau) 
- Carteira de Habilitação Profissional - 

Tipo “D” 

Dirigir utilitários leves e pesados, tais como: 
caminhonetes, caminhões de carrocerias planas ou 
basculhantes, caminhões tanques, coletores de lixo 
e carretas; registrar o combustível utilizado; zelar 
pela conservação do veículo, comunicar à chefia 
quaisquer avarias ou defeitos graves; responsa-
bilizar-se pelas ferramentas e acessórios do 
veículo; executar outras atividades compatíveis 
com as atribuições do cargo. 
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CARGO REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO 
CARGO 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES VAGAS 

OPERADOR DE MÁQUINA 
PESADA 
 

- Ensino Fundamental Completo (1º Grau) 
- Carteira de Habilitação Profissional - 

Tipo C, D ou E 

Operar tratores de esteira e/ou de pneus, 
motoniveladoras, carregadeira frontal, retroesca-
vadeira e demais equipamentos rodoviários; efetuar 
verificações diárias sobre as condições de 
funcionamento do equipamento, comunicando 
qualquer defeito para manutenção corretiva ou 
reparo; providenciar o abastecimento do 
equipamento; não forçar o equipamento em condi-
ções adversas de operação; executar outras ativi-
dades compatíveis com as atribuições do cargo. 

04 

PARTEIRA - Ensino Fundamental (1º Grau Menor) Prestar assistência à gestante durante o pré-natal, 
fazendo exame, prestar assistência durante o parto 
principalmente no período de expulsão; solicitar a 
presença de médico quando necessário ou se não 
se dispuser de médico, transferir a paciente para 
um centro mais adiantado; executar outras 
atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

06 

TRATORISTA - Ensino Fundamental Completo (1º Grau) 
- Carteira de Habilitação Profissional – 

Tipo C, D ou E 
 

Operar tratores de pneus, rolo liso e eventualmente 
caminhões; verificar diariamente o nível de água, 
óleo, da bateria, de freios, etc.; providenciar o 
abastecimento do equipamento; as revisões 
preventivas e os reparos necessários; conhecer e 
respeitar as leis de trânsito; executar outras 
atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

01 

VIGILANTE - Ensino Fundamental Completo (1º Grau) Realizar a vigilância noturna/diurna dos prédios 
públicos, logradouros públicos; controlar o acesso 
de pessoas aos prédios do Município de acordo 
com as instruções recebidas; informar ao público 
sobre os horários de funcionamento; controlar as 
entradas e saídas de veículos da Prefeitura nas 
garagens; registrar ocorrências e informar à chefia; 
solicitar a imediata colaboração dos serviços de 
urgência médica, policial ou de bombeiros em 
casos de acidentes e de incêndios; zelar pela arma 
e equipamentos sob sua responsabilidade; 
executar outras atividades compatíveis com as 
atribuições do cargo. 

28 

 
 


