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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 101 AGENTE DE COMUNICAÇÃO 

Requisitos: Superior Completo em Comunicação Social, com ênfase em Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas, fornecido por instituição de ensino oficial e 
reconhecida pelo Ministério de Educação e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Prestar acompanhamento e execução de divulgação e publicidade na área de 
comunicação social com todos os órgãos internos e externos da administração pública e com 
os segmentos da sociedade em geral; assessorar os trabalhos de produção, gravação, 
fotografia, convites e divulgação institucional através da imprensa escrita, falada ou 
televisionada das sessões ordinárias semanais, extraordinárias, solenes, audiências públicas, 
eventos em que o Poder Executivo fizer parte; assessorar em eventos promovidos pelo poder 
Executivo; assessorar ao Gabinete do Prefeito e demais Secretarias em assuntos atinentes a 
relações institucionais; desempenhar o papel de interlocutor nas tratativas de interesse do 
Executivo com os diversos órgãos de comunicação da Administração Direta, Indireta e os 
Segmentos da Sociedade Organizada; executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. 

 

CARGO 101 ASSISTENTE SOCIAL 

Requisitos: Superior Completo em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino oficial e 
reconhecida pelo Ministério de Educação e Registro no Órgão da Classe. 

Atribuições: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da Assistência Social; 
preparar programas de trabalhos referentes ao Serviço Social; supervisionar o trabalho dos 
Auxiliares do Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar os 
trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar pessoas a dispensários e 
hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo familiares; 
pesquisar a origem e natureza dos problemas mediante entrevistas ou outros métodos, o 
ambiente, as particularidades de indivíduos e grupos; providenciar os estímulos necessários 
ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustamentos sociais; promover a 
prestação de serviços aos necessitados; observar a evolução dos assistidos após a 
implementação de ações para melhoria de suas condições; planejar e promover inquéritos 
sobre a situação social de crianças e adolescentes e de suas famílias; fazer triagem dos 
casos apresentados para estudos ou encaminhamento; estudar os antecedentes da família; 
participar de seminários para estudos e diagnósticos dos casos e orientar os pais, em grupo 
ou individualmente, sobre o tratamento adequado; orientar nas seleções sócio-econômicas 
para a concessão de auxílios e ou benefíciosos oferecidos pelo Município; selecionar 
candidatos a amparo pelos serviços de assistência ao idoso, à infância, portadores de 
deficiência, etc; fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento 
habitacional nas comunidades; realizar visitas domiciliares no âmbito da assistência social; 
planejar modelos e formulários e supervisionar a organização de fichários e registros dos 
casos investigados; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 
da função e nas normas de exercício profissional. 

 
 
 



CARGO 103 CONTADOR 

Requisitos: Superior Completo em Ciências Contábeis fornecido por instituição de ensino 
oficial e reconhecida pelo Ministério de Educação e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: organizar os trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura; reunir 
informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos de contas e preparar 
normas de trabalho de contabilidade; planejar o sistema de registros e operações às 
necessidades administrativas e às exigências legais para possibilitar controle contábil e 
orçamentário; supervisionar os trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os e 
orientando seu procedimento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; 
controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, 
localizando e emendando os possíveis erros para assegurar a correção das operações 
contábeis; proceder e orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua 
natureza, para apropriar custos de bens e serviços; supervisionar os cálculos de reavaliação 
do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou 
participar desses trabalhos, adotando os índices indicados em cada caso, para assegurar a 
aplicação correta das disposições legais pertinentes; organizar e assinar balancetes, balanços 
e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis para apresentar resultados 
parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura; elaborar 
relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura, apresentando 
dados estatísticos e pareceres técnicos; assessorar a direção em problemas financeiros, 
contábeis, administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz das ciências e das práticas 
contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação 
nos referidos setores; realizar trabalhos de auditoria contábil; efetuar perícias contábeis; 
participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do 
Município; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das 
repartições; orientar o levantamento dos bens patrimoniais do Município, realizar estudos e 
pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do Município;  
elaborar projetos sobre aberturas de créditos adicionais e alterações orçamentárias; auxiliar a 
elaboração dos instrumentos de planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial do 
Município (PPA, LDO e LOA); executar atividades contábeis submetidas ao acompanhamento 
e controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; prestação de contas ao Tribunal de 
Contas Estadual e Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Educação e Cultura e 
Sistema Único de Saúde; executar outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade e compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

CARGO 104 ENGENHEIRO AGRONÔMO 

Requisitos: Superior Completo em Engenharia Agronômica fornecido por instituição de 
ensino oficial e reconhecida pelo Ministério de Educação e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Desempenhar atividades referentes a engenharia agrônoma: supervisão, 
coordenação e orientação técnica;  estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de 
viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção, execução e 
fiscalização de obra e serviço técnico;  vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; elaboração de orçamento; 
padronização, mensuração e controle de qualidade; produção técnica e especializada; 
condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção 
de equipamento e instalação; execução de desenho técnico; construções para fins rurais e 
suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e 
zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia, 
agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação 
(açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos 
produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; 
processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e 
jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; 



bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; executar outras tarefas compatíveis com 
as exigências para o exercício da função. 

 

CARGO 105 FARMACÊUTICO 

Requisitos: Superior Completo em Farmácia (formação generalista) ou Farmácia Bioquímica, 
fornecido por instituição de ensino oficial e reconhecida pelo Ministério de Educação e 
Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Assistência Farmacêutica: Gerenciar, assessorar, responder técnica e 
legalmente pelas atividades relacionadas à assistência farmacêutica, entre elas, seleção, 
programação, aquisição (desde o descritivo para compras), armazenamento, distribuição e 
dispensação de insumos farmacêuticos; Participar do processo de implantação do serviço de 
fitoterapia; Responder técnica e legalmente pela produção de fitoterápicos; Organizar e 
estruturar a Central de Abastecimento Farmacêutico e a farmácia do Município, de acordo 
com as normas vigentes; Participar da elaboração da Política de Saúde e de Assistência 
Farmacêutica do Município; Coordenar a elaboração de normas e procedimentos na sua área 
de atuação; Coordenar e participar dos processos de seleção e padronização de 
medicamentos com base em protocolos clínicos reconhecidos pelas sociedades científicas e 
instituições congêneres; Coordenar, monitorar e responsabilizar-se pelo fracionamento de 
medicamentos, quando necessário; Participar da Comissão de Farmácia e Terapêutica do 
Município; Participar com outros profissionais da saúde, de atividades de planejamento, 
execução, acompanhamento e avaliação, de atividades relacionadas às ações de saúde e a 
programas municipais; Analisar custos relacionados aos medicamentos, promovendo a 
racionalização dos recursos financeiros disponíveis; Promover, no seu âmbito de atuação, o 
uso racional de medicamentos e o acompanhamento farmacoterapêutico; Identificar a 
necessidade e promover a educação permanente dos profissionais que se encontrem sob sua 
responsabilidade de atuação; Promover e participar de debates e atividades informativas com 
a população e com profissionais e entidades representativas acerca dos temas relacionados à 
sua atividade; Participar da organização de eventos, simpósios, cursos, treinamentos e 
congressos relacionados à sua área de atuação; Atuar, em conjunto com as Vigilâncias 
Sanitária, Ambiental e Epidemiológica, nas ações de educação em saúde e nas de 
investigações epidemiológica e sanitária; Divulgar as atividades de farmacovigilância aos 
profissionais de saúde, notificando aos órgãos competentes os desvios de qualidade e 
reações adversas a medicamentos; Participar de comissão municipal de controle de infecção 
em serviços de saúde; Acolher, orientar e prestar informações aos usuários e aos outros 
profissionais acerca dos medicamentos e demais assuntos pertinentes à Assistência 
Farmacêutica; Responder técnica e legalmente pela farmácia das unidades de saúde, 
desempenhando, supervisionando e coordenando as atividades que lhe são inerentes, tais 
como: seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição ,manipulação e 
dispensação de insumos farmacêuticos.  Área de Análises Clínicas, Toxicológicas e 
Bromatológicas: Programar, executar, acompanhar e avaliar as atividades laboratoriais em 
análises clínicas, bromatológicas e toxicológicas; Responder tecnicamente pelo desempenho 
das atividades laboratoriais nas áreas de análises clínicas, bromatológica, toxicológica e na 
realização de controle de qualidade de insumos de caráter biológico, físico, químico e outros, 
elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas; Promover o 
controle de qualidade dos exames laboratoriais realizados; Participar no desenvolvimento de 
ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando a coleta, o acondicionamento 
e o envio de amostras para análise laboratorial; Prestar consultoria e assessoria às atividades 
de investigação em vigilância sanitária, epidemiológica e farmacológica; Programar, executar, 
acompanhar e avaliar, respondendo tecnicamente pelo desempenho das atividades 
laboratoriais na área de hemoterapia (exames sorológicos, imunológicos, 
imunohematológicos, exames pré-transfusionais de doadores e receptores de sangue, 
processamento, armazenamento, liberação e transporte de hemocomponentes); Realizar 
análises para o controle de qualidade da água para consumo humano; executar outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade e compatíveis com as exigências para 
o exercício da função. 



 
 

CARGO 106 MÉDICO 

Requisitos: Superior Completo 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 107 MÉDICO ESPECIALISTA – GINECOLOGIA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina, Título de Especialista em Obstetrícia e 
Ginecologia, ambos fornecidos 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 108 MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRIA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina, Título de Especialista em Pediatria, 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 109 MÉDICO VETERINÁRIO 

Requisitos: Superior Completo em Medicina Veterinária fornecido por instituição de ensino 
oficial e reconhecida pelo Ministério de Educação e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Prestar atendimento aos animais, analisar exames laboratoriais, emitindo 
diagnóstico, efetuando procedimentos cirúrgicos, prescrevendo medicamentos e/ou controle 
sanitários; efetuar a fiscalização sanitária; elaborar projetos agropecuários, aplicando recursos 
preventivos, para promover a saúde e o bem estar dos animais; planejar, dirigir, coordenar, 
executar e controlar a assistência técnico-sanitária aos animais; prestar assistência técnica a 
pecuaristas visando o melhoramento e a seleção das espécies, inclusive inseminação 
artificial; supervisão sanitária nos locais de produção, armazenamento e comercialização dos 
produtos de origem animal; acompanhamento e estatístico da pecuária no Município; 
desenvolvimento de atividades de caráter técnico, instruindo e orientando os pecuaristas 
quanto às tarefas de criação e reprodução dos diversos rebanhos, visando a fertilidade e 
resistência às enfermidades; assessoramento em exposições pecuárias; estudo e aplicação 
de medidas em saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem; 
defesa da fauna; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais 
em que se executem atividades da área de atuação profissional de medicina veterinária; 
elaboração de laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas com as 
atividades da área profissional do médico veterinário; realização de vistoria, perícia, avaliação 
e serviços técnicos; elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições 
profissionais de medicina veterinária; execução das demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; conduzir veículos no 
exercício de suas atividades, desde legalmente habilitado. 

 

CARGO 110 TESOUREIRO 

Requisitos: Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis ou Ciências 
Econômicas, fornecidos por instituição de ensino oficial e reconhecida pelo Ministério de 
Educação. 

Atribuições: Receber e guardar em moeda corrente; entregar e receber valores; movimentar 
fundos e aplicações financeiras; efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos; conferir e 
rubricar livros; receber e recolher importâncias nos bancos e movimentar depósitos; realizar 
transferências bancárias on line; informar e dar pareceres; encaminhar processos relativos à 
competência da tesouraria; endossar cheques e assinar conhecimentos e outros documentos 
relativos a movimentação de valores; preencher, assinar e conferir cheques bancários; efetuar 
pagamentos de pessoal; fornecer o suprimento para pagamentos externos; confeccionar 
mapas ou boletins de caixa; integrar grupos de trabalho operacionais; executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 



 
 
 
 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO 201 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Requisitos: Ensino Médio Completo e curso técnico fornecido por instituição de ensino oficial 
e reconhecido pelo Ministério de Educação e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Auxiliar na coleta e no preparo de amostras, matéria prima, soluções, reagentes 
e outros para serem utilizados conforme instruções; efetuar a montagem e desmontagem de 
equipamentos simples de laboratório, sob orientação; transportar, preparar, limpar, esterilizar 
materiais, instrumentos e aparelhos, bem como desinfectar utensílios, pias, bancadas e 
outros; efetuar controle e zelar pela preservação das amostras, materiais, matérias primas, 
equipamentos e outros, conforme orientação; desenvolver atividades em linha de produção de 
medicamentos ou assemelhados; embalar e rotular materiais, conforme determinação; 
registrar e arquivar resultados de exames, experimentos e outros; auxiliar na manutenção de 
animais e plantas destinados às aulas práticas e pesquisas; auxiliar na realização de testes 
clínicos, microbiológicos, químicos, físicoquímicos, parasitológicos e anátomo-patológicos; 
auxiliar na separação de materiais biológicos; realizar a pesagem, mistura e filtração de 
materiais, sob orientação; controlar o estoque de vidrarias e materiais de consumo 
necessários ao laboratório.; Organizar as planilhas e formulários referentes ao uso dos 
laboratórios; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando equipamentos e programas de informática; 
atendimento ao público, quando necessário; executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função ou previstas nas normas do SUS. 

 

CARGO 202 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Requisitos: Ensino Médio Completo e curso técnico fornecido por instituição de ensino oficial 
e reconhecido pelo Ministério de Educação e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Organizar e executar atividades de higiene bucal sob a supervisão de cirurgião-
dentista;  processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e 
instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes 
hospitalares; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos 
em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle 
administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento 
do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e 
sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar 
medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função ou previstas nas normas do SUS. 

 

CARGO 203 INSPETOR SANITÁRIO 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições: Exercer o poder de polícia administrativa específica da Vigilância Sanitária nas 
áreas de vigilância à saúde e meio ambiente e saúde do trabalhador; analisar a saúde dos 
produtos, privilegiando a ação educativa para com a população quanto aos seus direitos e 
deveres; controlar as zoonoses e fatores de poluição do ar, água e solo; analisar vistorias 
realizadas; inspecionar produtos destinados ao uso e consumo do público e do comércio em 
geral; fiscalizar mercados, feiras, casas comerciais e industriais que lidam com produtos de 
interesse a saúde pública, matadouros e abatedouros; emitir laudos e pareceres sobre 



assuntos de sua responsabilidade; fiscalizar a ação poluidora de empreendimentos industriais, 
fabris e congêneres; fiscalizar a produção e a comercialização de produtos químicos 
prejudiciais ao meio ambiente; fiscalizar empresas prestadoras de serviços de desratização, 
desinfecção e eliminação de outros vetores biológicos; exercer o controle, a fiscalização e o 
monitoramento de ações executadas no meio ambiente e em serviços direta e indiretamente 
relacionados à saúde, intervindo com o intuito de eliminar diminuir ou prevenir riscos à saúde; 
executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando para o permanente 
aprimoramento da prestação dos serviços de saúde pública; conduzir veículos no exercício de 
suas atividades, desde legalmente habilitado. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO 301 MOTORISTA 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria “D” 

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” 

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; arrar 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. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO 401 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 

Atribuições: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar e arrumar mercadorias e 



materiais diversos; efetuar serviços de capina, varrição e remoção de detritos; executar 
trabalhos de construção e conservação de obras de construção civil; transportar instrumentos 
de topografia, transportar e elevar materiais de construção e instalação de água e esgoto; 
preparar argamassas; armar andaimes; fazer mudanças; fazer trabalhos de limpeza em geral 
nas diversas dependências dos edifícios públicos; transportar volumes; atender e encaminhar 
o público; zelar pelos próprios municipais; cuidar dos sanitários públicos municipais, quando 
sob sua responsabilidade; zelar pelos cemitérios municipais; fazer anotações em mapas ou 
relatórios de controles quando necessário; executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 

 


