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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO ATRIBUIÇÕES

ASSISTENTE SOCIAL Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais. Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais.

Realizar estudos sócio-econômicos com usuários, encaminhando providências e prestando orientação social a indivíduos,

grupos  e  à  população,  objetivando  a  identificação  e  a  utilização  dos  recursos  no  atendimento  e  na  defesa  de  seus

interesses.  Realizar  vistorias,  perícias  técnicas,  informes  e  pareceres  sobre  matéria  do  serviço  social.  Colaborar  no

tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas,  atuando na remoção dos fatores psicossociais  e econômicos que

interfiram no tratamento. Organizar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter educativo, de

assistência à saúde e outros. Assistir às famílias, identificando suas necessidades básicas. Articular-se com profissionais de

outras  áreas  relacionadas  com  problemas  humanos,  intercambiando  informações.  Chefiar  unidades  de  trabalhos.

Desempenhar outras atribuições correlatas.  

EDUCADOR FÍSICO Acolher  os  usuários  e  humanizar  a  atenção.  Desenvolver  coletivamente,  com vista  à  intersetorialidade,  ações  que se

integrem a outras políticas sociais  como: educação, esporte,  cultura,  trabalho, lazer,  entre outras;  promover a gestão

integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa com os Conselhos Locais e/ou

Municipais de Saúde. Planejar e avaliar, o desenvolvimento e a implantação das ações e a medida de seu impacto sobre a

situação  de  saúde,  por  meio  de  indicadores  previamente  estabelecidos.  Elaborar  e  divulgar  material  educativo  e

informativo nas áreas de atenção à saúde. Desempenhar outras atribuições correlatas.  
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ENFERMEIRO Planejar, executar, supervisionar, dirigir, coordenar e controlar trabalhos de enfermagem. Superintender os serviços dos

auxiliares de enfermagem. Preencher fichas, fiscalizar a limpeza de instalações médico-hospitalares. Acompanhar, controlar

e comunicar resultados. Chefiar unidades de trabalho. Assessorar autoridades de saúde em assuntos de enfermagem. Fazer

inspeção relacionada com a defesa e proteção da saúde. Zelar pela conservação dos bens e dos materiais sob sua guarda.

Participar  do  planejamento,  execução  e  avaliação  do  programa  de  saúde.  Propor  e/ou  fixar  normas,  diretrizes  e

procedimentos  pertinentes  a  serviços  de  enfermagem  do  órgão.  Desenvolver  atividades  educacionais  de  saúde  com

indivíduos, grupos ou comunidades. Colaborar na programação e realização do treinamento de auxiliares de enfermagem.

Desempenhar outras atribuições correlatas.  

FARMACÊUTICO Aviar  consultas.  Orientar  na  compra de medicamentos.  Organizar  e administrar  estoques de medicamentos.  Fiscalizar

atividades  da  indústria  farmacêutica  e  farmácia.  Chefiar  unidades  de  trabalho.  Executar  e  supervisionar  trabalhos  de

laboratório  farmacêutico.  Promover  a  fabricação  de  produtos  farmacêuticos,  imunológicos  e  outros  necessários  aos

programas de saúde.  Participar de programas educativos e de programação de estudos e pesquisas das atividades de

laboratório  e  de saúde pública.  Participar  da  elaboração de normas técnicas,  referentes aos métodos de diagnóstico.

Executar atribuições administrativas inerentes ao cargo. Desempenhar outras atribuições compatíveis. 

FISIOTERAPEUTA Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados.  Realizar  testes musculares,  funcionais,  de amplitude

articular, de verificação da cinética e movimentação e de pesquisa de reflexo. Planejar e executar tratamento de afecções

reumáticas, osteoartrose e sequelas de acidentes vasculares, cerebrais, de poliomielite, de meningite, de encefalite, de

traumatismos,  de  paralisias  cerebrais,  utilizando-se  de  meios  físicos  especiais,  inclusive  hidroterapia,  para  reduzir  ao

máximo possível  as consequências dessas doenças. Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés e outros,

orientando e treinando o paciente com exercícios de ginásticas especiais. Ensinar exercícios físicos. Desenvolver atividades
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correlatas. 

NUTRICIONISTA Elaborar cardápios, fiscalizar a preparação e distribuição de alimentos. Estabelecer e orientar dietas. Orientar quanto a

conservação e distribuição de alimentos e ministrar cursos sobre alimentação e dietas. Orientar pessoas com questões

alimentares.  Elaborar  cálculos  para  formulação  de  dietas.  Supervisionar  grupos  de  trabalho.  Planejar  e  supervisionar

serviços de alimentação. Participar de programas educativos em matérias de nutrição. Desempenhar outras atribuições

correlatas.  

PSICÓLOGO Planejar, dirigir, executar, coordenar e controlar atividades no campo da psicologia. Supervisionar unidades administrativas

especializadas. Estudar a personalidade humana, através da análise e compreensão do comportamento humano. Colaborar

no diagnóstico e restabelecimento de pessoas desajustadas ou emocionalmente instáveis, através de entrevistas ou da

aplicação de testes. Selecionar pessoas visando a utilização, conservação e aperfeiçoamento dos recursos humanos no

trabalho.  Encarregar-se  do  acompanhamento  de  pessoal  no  que  se  refere  a  colocação,  treinamento,  promoção,

readaptação e análise de comportamento. Aplicar testes vocacionais e específicos para candidatos a prova de habilitação.

Realizar atividades administrativas inerentes ao cargo. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Executar  tarefas  de  natureza  administrativa.  Atualizar  registro  de  documentos.  Requisitar  material  de  expediente.

Secretariar reuniões e redigir atas. Atender ao público e prestar informações. Coordenar, orientar e/ou executar tarefas

relativas à administração de pessoal, material, patrimonial, financeiro-contábil. Coordenar e orientar a execução de tarefas

relativas  a serviços  gerais.  Redigir,  digitar  correspondências,  normas,  instruções,  relatórios  e quadros  demonstrativos.

Coletar e registrar dados. Consultar documentos, analisar dados e participar de estudos para resolução de problemas de

ordem técnico-administrativa. Emitir pareceres sobre assuntos de sua área de conhecimento. Auxiliar na elaboração de

planos e projetos referentes à organização de serviços e à fixação de rotinas. Operar computadores digitais para gravar
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informações no sistema de entrega de dados. Atender e efetuar chamadas telefônicas relativas a demanda de serviços.

Organizar documentos agrupando-os em lotes, numerando-os quando necessário. Arquivar documentos classificando-os

de  acordo  com  as  normas  preestabelecidas,  inerentes  ao  cargo.  Efetuar  cálculos.  Participar  de  reuniões,  encontros,

seminários, capacitação, congressos e cursos na sua área de atuação. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM Desempenhar atividades técnicas em enfermagem em hospitais, clínicas, unidades de saúde e outros estabelecimentos de

assistência médica e domicílios. Atuar em cirurgias, terapia, pediatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar

assistências  aos  pacientes.  Trabalhar  em  conformidade  às  boas  práticas,  normas  e  procedimentos  de  biossegurança.

Realizar  registros  e  elaborar  relatórios  técnicos;  Comunicar-se  com  pacientes  e  familiares  e  com  equipe  de  saúde.

Desempenhar outras atribuições correlatas. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS

FUNERÁRIOS 

Executar tarefas de administração dos cemitérios municipais. Promover a organização do seu espaço físico. Controlar sepul-

tamentos em livros e sistemas de computadores. Abrir e fechar as instalações dos cemitérios. Distribuir tarefas ao feitor,

coveiros, pedreiros, serventes e guardas, empregando-os na limpeza, conservação, guarda e demais serviços próprios do

cemitério. Atender às requisições das autoridades policiais, para as diligências necessárias a bem da justiça, como exuma -

ção para autópsia, exames, etc. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

TÉCNICO EM SOFTWARE CARD Auxiliar  o  técnico  em  edificações  em  suas  atividades.  Elaborar  desenhos  de  arquitetura  e  engenharia  civil  utilizando

softwares específicos para desenho técnico, analisar croqui e aplicar normas técnicas ligadas à construção civil, podendo

atualizar  o  desenho  de  acordo  com  a  legislação;  fazer  cálculos  específicos  para  a  confecção  de  mapas  e  registros

cartográficos; auxiliar a elaboração de laudo de avaliação para fins administrativos, fiscais ou judiciais, mediante vistoria

dos móveis. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Calcular, orçar, dirigir e fiscalizar a construção, reformas e ampliações de edifícios públicos, estradas vicinais, praças de
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esportes e as obras complementares respectivas. Executar projetos urbanísticos, elaborar orçamentos para construção de

prédios públicos e praças de esportes, cálculos de estruturas de concreto armado e metálicas em edifícios público. Realizar

em laboratórios  especializados  estudos,  ensaios  e  pesquisas  relacionadas  com o  aproveitamento  de  matérias-primas,

processos de industrialização ou de aplicação de produtos variados. Fazer cálculos específicos para a confecção de mapas e

registro cartográficos;  elaborar  laudo de avaliação para  fins administrativos,  fiscais  ou judiciais,  mediante vistoria dos

imóveis.  Examinar  processos  e  emitir  pareceres  de  caráter  técnico.  Prestar  informações  a  interessados.  Acompanhar

execução do plano diretor. Inspecionar estabelecimentos. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

CADASTRADOR IMOBILIÁRIO Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços de cadastro de imóveis, dentro das especificações

legais,  vinculados ao Setor de Cadastro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, com as ações

operativas de anotar, registrar, verificar, preencher, explicar, orientar e digitar informações cadastrais dos imóveis, bem

como  desenvolver  desenho  técnico  de  croquis  individuais  e  calcular  matematicamente  áreas  dos  imóveis.  Aplicar

corretamente  os  conhecimentos  exigidos  para  a  operacionalização  das  rotinas  internas  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Cumprir as atividades descritas em Ordem de Serviços, com cumprimento

de trajetos e horários; Aplicar os conhecimentos exigidos para a operacionalização das suas atividades, utilizando-se de

equipamentos ou meios apropriados, prestando contas dos objetos/documentos que estão sob sua responsabilidade.

Atender  demandas  na  realização  de  outras  atividades  de  mesma  natureza  e  complexidade  e  que  compõem  as

atribuições da área, de forma a garantir a execução e a continuidade dos processos, com a qualidade e resultados

requeridos. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL Executar sob supervisão do cirurgião-dentista atividades relacionadas ao suporte e atendimento geral em consultórios

odontológicos, providenciando a desinfecção, limpeza, manutenção e a guarda dos materiais e equipamentos utilizados.

Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança.  Realizar registros e elaborar
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relatórios conforme sua área de atuação. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

MONITOR PSICOSSOCIAL Desempenhar atividades de nível médio; Promover a vistoria nos ambientes e auxiliar nos cuidados com os pacientes;

auxiliar nos projetos terapêuticos, colaborando com as equipes; Monitorar os espaços de convivência auxiliando a equipe

multiprofissional; Auxiliar no transporte dos pacientes; acompanhar as equipes nas visitar domiciliares, quando necessário;

Comunicar-se com o paciente e seus familiares e com a equipe de saúde. Desempenhar atividades correlatas.

AGENTE DE PORTARIA Atender ao público informando sobre os serviços prestados pela Prefeitura. Recepcionar visitantes. Identificar visitantes.

Prestar  informações.  Receber  recados  e  encaminhar  a  setores  ou  pessoas  procuradas.  Receber,  separar  e  distribuir

correspondências. Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas no saguão da portaria

principal, corredores do prédio e pátios, para vedar a entrada as pessoas suspeitas, ou encaminhar as demais ao destino

solicitado. Manter serviço permanente de portaria e exercer a vigilância contínua do prédio. Acender e apagar as luzes das

partes comuns do Edifício, observando os horários e/ou necessidades. Auxiliar no serviço de segurança interna do Edifício.

Auxiliar,  quando  solicitado  e  autorizado,  os  demais  colegas,  mesmo  que  em  serviço  que  não  seja  o  de  portaria.

Desempenhar outras atribuições correlatas.  

AGENTE DE VIGILANTE Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas,  janelas e portões, para assegurar-se de que

estão devidamente fechados, atentando para eventuais anormalidades. Impedir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes,

de pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho, convidando-as a se retirarem, como medida de

segurança. Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas as

devidas providências;  zelar pelo prédio e suas instalações -  jardim, pátio, cercas,  muros,  portões, sistemas elétricos e

hidráulicos -  tomando as providências que fizerem necessárias para evitar roubos, prevenir incêndios e outros danos.

controlar movimentação de pessoas, veículos, bens, materiais, etc.; atender e prestar informações ao público. Atender e
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efetuar ligações telefônicas e/ou rádio quando necessário; tomar providências preliminares no caso de incêndios, tentando

controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiro. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

PREDIAL

Ajudar na manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, cabines primárias, geradores de energia elétrica, no-

breaks e equipamentos de ar condicionado. Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e

alvena ria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Desempenhar

outras atribuições correlatas.  

MOTORISTA Dirigir veículos oficiais para exercer as atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por

chefia ou autoridade superior.  Executar atividades de transporte utilizando automóveis, conforme orientação superior.

Comportar-se de acordo com as regras e exigências do Condigo Nacional de Trânsito; Manter o asseio do(s) veículo(s) que

lhe for confiado. Observar as condições de abastecimento e manutenção dos veículos e seus componentes, verificando os

níveis de óleo, água, condições e fluído, dos freios e parte elétrica. Comunicar imediatamente o superior hierárquico sobre

ruídos estranhos ou defeitos constatados no veículo. Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si

confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente. Guardar sigilo das atividades

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse

do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público. Apresentação de relatórios

semestrais das atividades para análise.  Desempenhar outras atribuições correlatas.  

ELETRICISTA Fazer montagem de ferragens e instalações de redes elétricas em postes, em sistemas de IP (Iluminação Pública). Fazer a

instalação de redes elétricas em dutos para redes subterrâneas de IP. Fazer emendas em redes aéreas de IP. Fazer muflas

para emendas em redes subterrâneas.  Fazer a instalação e substituição de luminárias,  projetores,  lâmpadas,  reatores,

relés, etc.. Fazer montagem de ferragens e instalações de redes elétricas em postes nos sistemas de IP. Utilizar e analisar

alicates amperimétricos e multímetros. Desempenhar outras atribuições correlatas.
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MOTORISTA DE CAMINHÃO Dirigir e manobrar que transportam carga e material. Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a

jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente. Manter os veículos em perfeitas condições de funcio -

namento. Fazer reparos de emergência. Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue. Encarregar-se do transpor -

te e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas. Promover o abastecimento

de combustíveis, água e óleo. Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indica-

dores de direção. Providenciar a lubrificação quando indicada. Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria,

bem como, a calibração dos pneus. Proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu desti-

no, quilometragem, horários de saída e chegada. Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento. Manter atuali -

zado o documento de habilitação profissional e do veículo. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

PEDREIRO Executar, trabalhos de alvenaria, muros, paredes, concretos, materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especifica -

ções, processos e instrumentos pertinentes ao oficio, bem assim, outras obras afins e correlatas. Verificar com o mestre de

obras, características do trabalho a realizar, examinando a planta e especificações, para orientar-se na escolha do material

e forma de execução do trabalho. Preparar massas, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma

adequada, para obter a argamassa. Assentar tijolos ou pedras, seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo-os com

argamassa para construir alicerces, levantar paredes, pilares, vigas, degraus de escada e outras partes da construção. Rebo -

car as estruturas construídas e proceder à aplicação de camadas de cimento ou assentamento de ladrilhos, vergas ou mate-

rial similar, utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes. Construir bases de concreto ou de outro mate -

rial, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de tubos para bueiros, postes de rede elétrica, máquinas

e para outros fins. Realizar trabalhos de manutenção de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e

pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e bases danificadas, para reconstruir essas estruturas.

Primar pela qualidade dos serviços executados. Zelar pela guarda, conservação e economia dos materiais a si confiados, re -
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colhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente. Guardar sigilo das atividades inerentes as

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço pú-

blico ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público. Apresentação de relatório e mestrais das

atividades para análise. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE

AMBIENTES

Executar  trabalhos  auxiliares  de  natureza  simples,  tais  como horticultura  e  jardinagens.  Executar  serviços  de  copa  e

cozinha. Efetuar limpeza, higienização e conservação dos locais de trabalho em geral, inclusive ambulatórios, hospitais,

auditórios e outras dependências. Executar mandados e tarefas externas, transportar volumes e fazer embalagens. Auxiliar

na conferência e distribuição de mercadorias. Arrumar e remover móveis. Abrir e fechar portas e janelas da repartição nos

horários regulamentares, responsabilizando-se pela entrega das chaves. Limpar e arrumar todo o local em seus mínimos

detalhes: janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes,

atuar  com limpeza de área externa e  interna,  lavagem de vidros,  abastecer  os ambientes  com materiais,  retirar  lixo,

limpeza no escritório, banheiros, vestiários, persianas, varrer a fábrica, ou empresa, realizar a reposição de material de

higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e limpeza. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

AUXILIAR DE OPERADOR DE

MÁQUINA PERFURATRIZ

Auxiliar na operação dos equipamentos de perfuração de corte de rochas e material de sedimento de poços tubulares.  Ins-

pecionar  visualmente  condições  operacionais  dos  equipamentos.  Conferir  níveis  de  água,  óleo  e  combustível

Conferir  painel  de  controle  dos  equipamentos.  Avaliar  visualmente  desgaste  de  componentes

Realizar  testes  mecânicos  e  elétricos.  Preencher  lista  de  verificação  de  inspeção  de  equipamentos

Solicitar manutenção corretiva dos equipamentos. Limpar área de trabalho. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

COVEIRO Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e localização de se-

pulturas. Abrir covas e moldar lajes para tampá-las. Sepultar e exumar cadáveres. Auxiliar no transporte de caixões. Limpar
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e capinar o cemitério, mantendo-o limpo. Abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita. Transportar materiais e

equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las. Par -

ticipar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc; Desempenhar outras atribuições correlatas.  

ENCANADOR Instalar e executar reparos e conservação em instalações hidráulicas, redes de tubulação, distribuição e coleta de água,

vapor,  gases,  combustível,  ar  comprimido,  esgotos,  instrumentos  de  controle  de  pressão  e  válvulas  de  acordo  com

especificações de desenhos, esquemas e ordens de trabalho. Executar os reparos necessários, utilizando ferramentas e

instrumentos adequados, cortando, dobrando, dilatando, vedando, rosqueando, soldando, regulando e outros. Testar os

trabalhos realizados, procedendo aos ajustes necessários. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

JARDINEIRO Realizar limpeza da grama de escolas e centros de educação infantil. Realizar jardinagem de pátios e jardins. Preservar pela

conservação de plantas e bosques. Coletar,  selecionar e beneficiar material  propagativo, tais  como sementes,  estacas,

brotos, rizomas, entre outros. Produzir mudas preparadas por sementes e por processos vegetativos. Preparar substratos

para mudas, canteiros e leitos de semeadura e enraizamento. Repicar, transplantar, deslocar, podar, desbrotar e tutorar

mudas. Capinar, implantar, manter e reformar jardins. Detectar e comunicar problemas no desenvolvimento das plantas.

Manusear ferramentas e equipamentos de jardinagem e produção de mudas. Implantar e manter gramados. Zelar pela

guarda  e  conservação  dos  materiais  e  equipamentos  de  trabalho.  Zelar  pelo  cumprimento  das  normas  de  saúde  e

segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva. Desempenhar outras

atribuições correlatas.  

MOTORISTA DE CAMINHÃO

CAÇAMBA BASCULANTE

Dirigir e manobrar veículos que transportam carga e materiais de aterro. Recolher o veículo à garagem ou local destinado

quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente. Manter os veículos em perfeitas

condições  de  funcionamento.  Fazer  reparos  de  emergência.  Zelar  pela  conservação  do  veículo  que  lhe  for  entregue.
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Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo. Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis,

sinaleiras, buzinas e indicadores de direção. Providenciar a lubrificação quando indicada. Verificar o grau de densidade e

nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus. Manter atualizado o documento de habilitação profissional e

do veículo. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

OPERADOR DE MÁQUINA

PERFURATRIZ

Operar equipamentos de perfuração e corte de rochas e material de sedimento para poços tubulares. Inspecionar visual -

mente  condições  operacionais  dos  equipamentos.  Conferir  níveis  de  água,  óleo  e  combustível

Conferir  painel  de  controle  dos  equipamentos.  Avaliar  visualmente  desgaste  de  componentes

Realizar  testes  mecânicos  e  elétricos.  Preencher  lista  de  verificação  de  inspeção  de  equipamentos

Solicitar  manutenção  corretiva  dos  equipamentos.  Limpar  área  de  trabalho

Manter  cristas  e  taludes  em  condições  seguras  de  operação.  Nivelar  área  de  trabalho

Realizar manutenção de estradas e acessos. Umedecer pistas de rolamento; Interpretar informações sobre plano de perfu -

ração.  Marcar  furos  de  perfuração.  Posicionar  equipamentos  de  perfuração

Monitorar perfuração de rochas. Medir desgaste de insumos de perfuração (brocas, hastes, martelos, “bits”, buchas, pu -

nhos,  estabilizadores).Relatar  interferências  operacionais.  Sinalizar  área  perfurada

 Retirar equipamentos de perfuração. Posicionar equipamentos para corte. Monitorar regularidade e acabamento do corte.

Controlar refrigeração dos cortes e dos insumos (discos diamantados, fios diamantados, cintas diamantadas). Medir consu-

mo  de  insumos  (discos  diamantados,  fios  diamantados,  cintas  diamantadas)

Liberar volume isolado para cortes secundários. Informar disponibilidade de utilização dos equipamentos de carregamento.

Posicionar equipamentos de escavação e carregamento. Orientar posicionamento dos equipamentos de transporte. Efetuar

carga adequada aos equipamentos de transporte. Liberar equipamentos de transporte após carregamento. Registrar dados

da produção de minério e estéril. Cumprir plano de qualidade da frente de lavra. Verificar condições de acessos e das pistas

de rolamento. Identificar local de carga e descarga de materiais. Efetuar manobras de posicionamento adequadas para o
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carregamento de materiais. Transportar o material até o local definido. Conferir visualmente área de manobra para descar-

ga. Posicionar equipamentos para descarga do material (minério e estéril). Aguardar sinalização para descarga. Descarregar

material  (minério  e  estéril).  Evitar  deslocamento  dos  equipamentos  com  caçambas  elevadas

Aguardar nova alocação Solicitar limpeza da báscula. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA Operar o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme as necessidades do serviço.

Pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possí -

veis acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante;

efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento.

Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetu -

ar os testes necessários. Anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos reali -

zados, consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia. Desempenhar outras atribui-

ções correlatas.  

OPERADOR DE

MOTONIVELADORA

Executar trabalhos de terraplanagem, nivelamento, abaulamento. Abrir valetas e cortar taludes. Conferir níveis de óleos,

combustíveis e de água. Completar nível de água da máquina. Verificar as condições do material rodante; Drenar água dos

reservatórios (ar e combustível). Verificar o funcionamento do sistema hidráulico. Verificar o funcionamento elétrico. Veri -

ficar a condição dos acessórios. Limpar máquina. Relatar problemas detectados. Substituir acessórios. Identificar pontos de

lubrificação. Completar o volume de graxa nas articulações. Analisar serviço. Estabelecer seqüência de atividades. Definir

etapas de serviço. Estimar tempo de duração do serviço. Selecionar máquinas. Definir acessórios. Selecionar ferramentas

manuais. Selecionar instrumentos de medição. Selecionar equipamentos de proteção individual (epi). Selecionar sinalização

de segurança. Acionar máquina. Interpretar informações do painel da máquina. Controlar a aceleração da máquina (rpm).

Estacionar  máquina em local  plano; Apoiar  equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo.  Resfriar máquina; Desligar
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máquina; Anotar informações sobre a utilização da máquina (horímetro e odômetro). Relatar ocorrências de serviço. Verifi -

car marcação da topografia Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo. Abrir valas para drenagem. Abrir valas

para montagem de colchão drenante. Espalhar o material (solo). Homogeneizar o solo com máquinas e equipamentos. Re -

mover material em aterro. Homogeneizar solos para execução de camadas de pavimentação. Raspar superfície da base.

Demonstrar senso de organização. Trabalhar em equipe. Demonstrar responsabilidade. Zelar pelos equipamentos e máqui -

nas. Demonstrar iniciativa. Trabalhar sobre pressão. Tratar situações de emergência e acidentes. Desempenhar outras atri -

buições correlatas.  

OPERADOR DE

RETROESCAVADEIRA

Executar trabalhos de terraplenagem, nivelamento, abaulamento, abrir valetas e cortar taludes. Operar com rolos com -

pressores, reboque e serviços agrícolas com tratores. Proceder ao transporte de aterros. Executar serviços de pavimenta-

ção. Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes na máquina sob sua responsabilidade. Zelar pela

conservação e limpeza da máquina sob sua responsabilidade. Comunicar ao superior hierárquico qualquer anomalia no

funcionamento da máquina. Efetuar serviços de coleta, distribuição de materiais, limpeza de areia e roçação. Executar ser -

viços em qualquer área do município, de acordo com as solicitações. Comunicar ao responsável a necessidade de reparos

ou substituição de materiais e equipamentos de trabalho. Velar pela guarda, conservação e economia dos materiais a si

confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente. Guardar sigilo das atividades ine-

rentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do

serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público. Apresentação de relatórios se -

mestrais das atividades para análise. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA Operar tratores de porte acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme

as necessidades do serviço. Por em prática as medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento da

máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de
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manutenção do fabricante. Efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funciona-

mento do equipamento. Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e,

após executados, efetuar os testes necessários. Anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e informações

sobre os trabalhos realizados, consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia. De-

sempenhar outras atribuições correlatas.  

PINTOR Preparar e pintas as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, limpando-as, emassando-

as e cobrindo-as com umas ou várias camadas de tinta. Pintar letras e motivos decorativos, baseando-se nas especificações

do trabalho e nos desenhos. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente

organizacional. Desempenhar outras atribuições correlatas.  

TRATORISTA AGRÍCOLA Ligar e desligar máquinas. Controlar painel de comandos e instrumentos. Ligar e desligar implementos. Acionar  alavancas.

Conferir ruídos de máquinas e implementos. Controlar barras de pulverização. Misturar agrotóxicos e fertilizantes. Carregar

e descarregar adubos e colheitas. Fixar balizas em solo; Regular altura de máquinas e implementos. Ajustar profundidade e

largura de implementos.  Regular velocidade de máquinas.  Regular quantidade de sementes e adubos.  Inverter polias.

Ajustar baliza de plantadeira; Verificar nível de água e óleo. Verificar condições de filtro de ar. Conferir tensionamento de

correias. Trocar pneus. Acoplar implementos em trator. Abastecer máquinas e implementos. Programar rotações de motor

e turbinas. Programar horários de atividades de máquinas. Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas; Trocar peças de

implementos e máquinas. Lavar máquinas e implementos. Limpar filtro de ar. Trocar óleos e filtros; Colocar água em pneus

e baterias. Calibrar pneus. Guardar máquinas, implementos e equipamentos. Assessorar em treinamento de colegas. Vestir

uniformes  de  proteção  individual.  Colocar  óculos,  abafadores,  máscaras  e  luvas.  Calçar  botas;  Armazenar  produtos

químicos. Sinalizar áreas de riscos de acidentes. Confirmar desligamento de máquinas e implementos. Encapar correias,

correntes e giratórias de motor; Engrenar máquinas agrícolas estacionadas. Coletar amostra de solo. Propor medidas para
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aprimoramento de plantio. Testar germinação de sementes. Contar sementes germinadas. Auxiliar em planejamento de

quantidade  de  sementes  e  adubos  por  área  de  plantio.  Auxiliar  em planejamento  de  direção  de  plantio  de  lavoura.

Informar dados de profundidade e umidade de solo.  Trabalhar em equipe; Dar prova de resistência física. Manifestar

atenção difusa. Manifestar coordenação motora múltipla. Atentar para intempéries. Manifestar iniciativa. Desempenhar

outras atribuições correlatas.  


