PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

ANEXOI
EDITAL Nº 05, DE 01 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DOS CARGOS

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 101 ENFERMEIRO
Requisitos: Curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino oficial e
reconhecida pelo Ministério de Educação e registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas
com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem respeito aos objetivos da
unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; prestar serviços em unidades
sanitárias, ambulatórios e seções de enfermagem; fazer curativos; aplicar injeções; ministrar remédios;
responder pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes; supervisionar a esterilização
do material; prestar socorros de urgência; orientar o isolamento dos pacientes; supervisionar os
serviços de higienização dos pacientes; providenciar o abastecimento de material de enfermagem;
supervisionar os trabalhos executados pelo pessoal que lhe for subordinado; elaborar programas de
trabalhos referentes à enfermagem; participar de programas de educação sanitária; participar dos
serviços de saúde pública nos diversos setores; apresentar relatórios e alimentar sistemas de
informações referentes as atividades sob sua supervisão; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função ou previstas nas normas do SUS.

CARGO 102 ENGENHEIRO CIVIL
Requisitos: Curso de graduação em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino oficial e
reconhecida pelo Ministério de Educação e registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Executar e supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos; executar projetos de obras
públicas dando o respectivo parecer; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de prédios e suas obras
complementares obedecendo o Plano Diretor do Município; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de
estradas, bem como, obras de captação e abastecimento de água, de drenagem e de irrigação
destinada ao aproveitamento de arbitramento; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de
forças motriz, mecânica, eletrônicas e outras que utilizem energia elétrica, bem como, de redes de
distribuição elétrica; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

CARGO 103 FISIOTERAPEUTA
Requisitos: Curso de graduação em Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino oficial e
reconhecida pelo Ministério de Educação e registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Prestar assistência fisioterapêutica Ambulatorial; Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico
Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a
sua eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do paciente submetido a estas práticas de
saúde; Estabelecer o programa terapêutico do paciente, fazendo as adequações necessárias; Solicitar
exames complementares e/ou requerer pareceres técnicos especializados de outros profissionais de
saúde, quando necessários; Registrar em prontuário ou ficha de evolução do paciente, a prescrição
fisioterapêutica, a sua evolução, as intercorrências e as condições de alta em Fisioterapia; Colaborar
com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Efetuar controle periódico da qualidade e
funcionalidade dos seus equipamentos, das condições sanitárias e da resolutividade dos trabalhos
desenvolvidos; Educação, prevenção e assistência fisioterapêutica coletiva, na atenção primária em
saúde; Participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, a implementação, ao
controle e a execução de projetos e programas de ações básicas de saúde; Promover e participar de
estudos e pesquisas voltados a inserção de protocolos da sua área de atuação, nas ações básicas de
saúde; Participar do planejamento e execução de treinamentos e reciclagens de recursos humanos em
saúde; Participar de órgãos colegiados de controle social; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função ou previstas nas normas do SUS.
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CARGO 104 MÉDICO
Requisitos: Curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino oficial e reconhecida
pelo Ministério de Educação e registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Executar atividades profissionais da área da saúde correspondentes à sua especialidade,
tais como diagnósticos, prescrição de medicamentos, tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos,
exames pré-admissionais de candidatos nomeados para cargos públicos na Administração Municipal,
perícias para fins de concessão de licenças e aposentadorias, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho; executar atividades de vigilância à saúde; participar do planejamento, coordenação
e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; participar do
planejamento da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a implementação
das ações integradas; participar do planejamento, elaboração e execução de programas de
treinamentos em serviço e de capacitação de recursos humanos; participar e realizar reuniões e
práticas educativas junto à comunidade; integrar equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população;
preencher e assinar laudos de exame e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica
indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais tais como, sangue, urina, Raios-X e outros;
encaminhar casos especiais a setores especializados; preencher a ficha única individual do paciente;
preparar relatórios mensais relativos às atividades do cargo; executar outras tarefas compatíveis com
as exigências para o exercício da função ou previstas nas normas do SUS.
CARGO 105 MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRA
Requisitos: Curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino oficial e reconhecida
pelo Ministério de Educação e registro no Órgão da Classe, Título de Especialista em Pediatria e
Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Executar atividades profissionais da área da saúde correspondentes à sua especialidade,
tais como diagnósticos, prescrição de medicamentos, tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos,
exames pré-admissionais de candidatos nomeados para cargos públicos na Administração Municipal,
perícias para fins de concessão de licenças e aposentadorias, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho; executar atividades de vigilância à saúde; participar do planejamento, coordenação
e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; participar do
planejamento da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a implementação
das ações integradas; participar do planejamento, elaboração e execução de programas de
treinamentos em serviço e de capacitação de recursos humanos; participar e realizar reuniões e
práticas educativas junto à comunidade; integrar equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população;
preencher e assinar laudos de exame e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica
indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais tais como, sangue, urina, Raios-X e outros;
encaminhar casos especiais a setores especializados; preencher a ficha única individual do paciente;
preparar relatórios mensais relativos às atividades do cargo; executar outras tarefas compatíveis com
as exigências para o exercício da função ou previstas nas normas do SUS.

CARGO 106 ODONTÓLOGO
Requisitos: Curso de graduação em Odontologia, fornecido por instituição de ensino oficial e
reconhecida pelo Ministério de Educação e registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Executar trabalhos de cirurgia buco-facial e examinar a boca e os dentes de alunos e
pacientes em estabelecimentos do Município; fazer diagnósticos dos casos individuais determinando o
respectivo tratamento; executar as operações de prótese em geral e de profilaxia dentária; fazer
extrações de dentes e raízes; compor dentaduras com inclusão de dentes artificiais; preparar, ajustar e
fixar dentaduras artificiais; coroas, trabalhos de pontes; tratar de condições patológicas da boca e dos
pacientes; fazer registros dos serviços executados; proceder a exames solicitados pelo órgão de
biometria; difundir os preceitos de saúde pública odontológica através de aulas, palestras escritas, etc.;
realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de
políticas públicas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas
relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento das enfermidades e afecções da cavidade oral;
desenvolver métodos e técnicas de trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da
qualidade dos serviços odontológicos; participar de programas sociais, comunitários e escolares de
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saúde; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função ou previstas
nas normas do SUS.

CARGO 107 PROFESSOR
Requisitos: Nível superior, em curso de graduação em Pedagogia com habilitação ao magistério da
educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental; ou em curso normal superior; ou em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, precedida de formação de magistério em nível
médio, na modalidade normal.
1)
Atribuições: Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
incluindo entre outras, as seguintes atribuições:
- Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional;
- Zelar pela aprendizagem das crianças;
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as crianças de menor rendimento;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a
comunidade;
- Divulgar as experiências educacionais realizadas;
- Cumprir as determinações estabelecidas no respectivo Regimento Escolar;
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição
educacional e ao processo de ensino-aprendizagem.
2)
Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, incluindo entre outras, as seguintes atribuições:
- Coordenar a elaboração e a execução do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional;
- Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em vista
o atingimento de seus objetivos pedagógicos;
- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
- Prover meios para recuperação das crianças de menor rendimento;
- Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da
sociedade com a instituição educacional;
- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre a
execução do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional;
- Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional;
- Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as
famílias;
- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da
rede de ensino ou da instituição educacional;
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da
rede de ensino e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos, administrativos,
financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
- Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;
- Cumprir as determinações estabelecidas no respectivo Regimento Escolar;
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas
emanadas do Departamento Municipal de Educação e Cultura.

CARGO 108 PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Requisitos: Curso de graduação em Educação Física – Licenciatura ou Licenciatura Plena, fornecido
por instituição de ensino oficial e reconhecida pelo Ministério de Educação.
Atribuições: Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional;
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional; Zelar
pela aprendizagem das crianças; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as
crianças de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
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Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a comunidade;
Divulgar as experiências educacionais realizadas; Cumprir as determinações estabelecidas no
respectivo Regimento Escolar; Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins
educacionais da instituição educacional e ao processo de ensino-aprendizagem, na sua área de
formação.

CARGO 109 PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM LETRAS/INGLÊS
Requisitos: Curso de graduação Licenciatura em Letras – Língua Inglesa, fornecido por instituição de
ensino oficial e reconhecida pelo Ministério de Educação.
Atribuições: Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional;
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional; Zelar
pela aprendizagem das crianças; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as
crianças de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a comunidade;
Divulgar as experiências educacionais realizadas; Cumprir as determinações estabelecidas no
respectivo Regimento Escolar; Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins
educacionais da instituição educacional e ao processo de ensino-aprendizagem, na sua área de
formação.

CARGO 110 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Requisitos: Nível superior, em curso de graduação em Pedagogia com habilitação ao magistério da
educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental; ou em curso normal superior; ou em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, precedida de formação de magistério em nível
médio, na modalidade normal.
Atribuições:1) Atividades específicas na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes
atribuições:
- Atuar em atividades de educação infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de 0 (zero) a 05
(cinco) anos;
- Participar do processo de elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e Diretrizes do
Departamento Municipal de Educação e Cultura;
- Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a proposta pedagógica da
instituição educacional;
- Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da
criança, consignadas na proposta político-pedagógica;
- Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e
interação;
- Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento
infantil;
- Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de saúde,
higiene, alimentação, afetividade, socialização e repouso, atendidas de forma adequada;
- Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia;
- Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o
acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis;
- Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da
criança de até 05 (cinco) anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas,
religiosas, sem discriminação alguma;
- Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade;
- Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil;
- Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção coletiva do
projeto político-pedagógico;
- Participar de reuniões, cursos, seminários, sessões de estudos e outras atividades correlatas, sempre
que convocado(a) pela equipe diretiva da instituição educacional, Departamento Municipal de Educação
e Cultura ou Administração Pública Municipal, como parte da formação continuada;
- Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la;
- Zelar pelas instalações, materiais e equipamentos utilizados;
- Responsabilizar-se pela entrada, permanência e saída das crianças da instituição educacional onde
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atua;
- Servir e acompanhar as refeições das crianças, procedendo ao recolhimento das louças, mamadeiras,
talheres e outros, providenciando quando necessário, sua limpeza e esterilização;
- Manter a ordem, conservação e higienização no local de trabalho, segundo normas e instruções;
- Cumprir e fazer cumprir, horários e calendários da instituição educacional onde atua;
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas
emanadas do Departamento Municipal de Educação e Cultura.
2)

Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil, incluindo entre
outras, as seguintes atribuições:
- Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição educacional;
- Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em vista
o atingimento de seus objetivos pedagógicos;
- Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada profissional;
- Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da
sociedade com a instituição educacional;
- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre a
execução da proposta pedagógica da instituição educacional;
- Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional;
- Acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças, em colaboração com os docentes e as
famílias;
- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da
rede de ensino ou da instituição educacional;
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da
rede de ensino e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos, administrativos,
financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
- Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas
emanadas do Departamento Municipal de Educação e Cultura.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO 201 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições: Executar trabalhos administrativo-burocráticos, compreendidos em rotinas préestabelecidas que possam ser prontamente atendidos e que requeiram alguma capacidade de
julgamento; anotar informações rotineiras em expedientes; auxiliar na elaboração de fichários; extrair
certidões; obter informações de fontes determinadas e fornecê-las aos interessados, pessoalmente, por
e-mail e pelo telefone; executar serviços de digitação variados, tais como ofício, memorandos, cartas,
atas etc. Proceder o recebimento e armazenamento de materiais e suprimentos em geral, contando-os
e identificando-os; auxiliar na conferência de cheques, folhas de levantamentos, preencher fichas,
livros, boletins, formulários, guias de andamento de processos, mapas de controle de serviços, livros
atas e outros; auxiliar na coleta de preços para aquisição de materiais, numerar e carimbar expedientes
em geral; proceder e orientar as buscas e arquivamento de expedientes, tais como: processo, fichas,
ofícios, memorandos, livros e outros documentos; proceder e orientar o arquivamento de publicações,
jornais, revistas, boletins e outras informações de interesse do órgão; proceder levantamentos
imobiliários; fazer desenhos de plantas, desenhos em geral; elaborar e manusear fichários; extrair
relações; auxiliar os técnicos durante a implantação de novas normas e rotinas nos cadastros físicos e
fiscais; realizar trabalhos complexos de digitação; proceder a conferência dos trabalhos executados,
conhecimento da legislação aplicável; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função.

CARGO 202 EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
Requisitos: Ensino médio completo, 25 anos e necessária experiência em atendimento a crianças e
adolescentes.
Atribuições: Trabalhar e residir na Casa Lar; organizar a rotina doméstica e o espaço residencial;
promover cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção dos abrigados; estabelecer relação
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afetiva personalizada e individualizada com cada criança ou adolescente abrigado; organizar o
ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança e
adolescente); auxiliar a criança e adolescente a lidar com sua história de vida, com fortalecimento de
sua autoestima e construção da identidade; organizar fotografias e registros individuais sobre o
desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida;
acompanhar nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano, com
acompanhamento de um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social) quando se
mostrar pertinente; apoiar na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para
tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível superior; executar outras tarefas
compatíveis com o cargo, tanto na Casa Lar quanto nos CMEIs do Município.

CARGO 203 TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Requisitos: Ensino Médio Completo, pós médio na área de atuação e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Exercer atividades de nível médio, sob supervisão de Enfermeiro, envolvendo orientação
e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da
assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: participar da programação da assistência de
enfermagem; executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro;
participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; participar da equipe
de saúde; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância
epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle
sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde;
executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função ou previstas nas
normas do SUS.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO 301 MOTORISTA
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria “D”, no mínimo.
Atribuições: Dirigir veículos automotores conduzindo pessoas ou transportando materiais; dirigir
máquinas e equipamentos rodoviários, automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos destinados ao
transporte de cargas; entregar ou receber correspondência ou materiais, conforme determinação das
chefias superiores; zelar pela limpeza e conservação do veículo, verificando suas condições antes do
início do trabalho; registrar em formulário próprio, dados de utilização do veículo de acordo com as
normas pré-estabelecidas; manter atualização com respeito às Leis de Trânsito, controlando a
regularidade da documentação do veículo ou pagamento de taxas e impostos; efetuar a manutenção
rotineira e periódica do veículo, bem como pequenos consertos ou providenciar a reparação dos
defeitos detectados; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade ou anomalia constatada no
desenvolvimento de suas atividades ou no funcionamento dos mesmos; recolher os veículos,
máquinas, equipamentos rodoviários à garagem ou ao local indicado quando concluído o serviço do
dia; manter máquinas, equipamentos rodoviários e veículos em perfeitas condições de funcionamentos;
fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários
que lhe forem confiados; providenciar o abastecimento dos combustíveis, água e lubrificantes; manter o
diário de bordo atualizado, com informações acerca da quilometragem, gastos de combustível, trajeto,
etc.; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

CARGO 302 OPERADOR DE MÁQUINAS
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria “C”, no mínimo.
Atribuições: Operar veículos motorizados especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de
limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, motoniveladora, rolo compactador, carro plataforma,
máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores, triturador de galhos, britador de pedras e outros; abrir valas e
cortar taludes; proceder
escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos
semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; arar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis;
cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as
correias transportadoras à pilha pulmão do conjunto de britagem; conduzir veículos no exercício de
suas atividades, desde legalmente habilitado; verificar o abastecimento dos combustíveis, água e
lubrificantes; manter o diário de bordo atualizado, com informações acerca da quilometragem, gastos
de combustível, trajeto, etc.; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

CARGO 303 SERVENTE GERAL
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Executar serviços de limpeza em geral e de copa e serventia; fazer a limpeza e
higienização dos bens, móveis, utensílios e das diversas dependências dos órgãos municipais;
proceder à limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias; remover lixos e detritos;
lavar e encerar o assoalho; retirar o pó de livros, estantes e armários; proceder à arrumação,
conservação e remoção de móveis, máquinas e materiais; preparar café, chá e outros e servi-los, de
acordo com a orientação recebida; transportar volumes; atender telefones, anotar e transmitir recados;
efetuar a entrega e o recebimento de expedientes ou correspondências, quando eventualmente
designado; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

CARGO 304 SERVENTE MERENDEIRA
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Executar tarefas de preparação de alimentos; fazer a preparação dos alimentos, dentro
das especificações técnicas sugeridas pelos nutricionistas; fazer café ou similar e servi-lo; executar as
demais tarefas afins que lhe forem determinadas; zelar pela guarda, conservação, manutenção e
limpeza dos utensílios e equipamentos, instrumentos e materiais utilizados; fazer trabalhos de limpeza
nas dependências utilizadas para o desempenho de suas atividades; executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

