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EDITAL Nº. 001/2017 
 

ANEXO I 
 

Requisitos mínimos para investidura e atribuições dos cargos, conforme definidos nas Leis 
785/2017 e 591/2014. 

 

FARMACÊUTICO: Lei nº. 3.320/1960, Decreto 85.878/1981: REFERÊNCIA CBO: 2234-05: 
REQUISITOS MÍNIMOS: Formação em curso superior de farmácia e registro no respectivo conselho 
profissional.  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, 
interpretando as instruções de uso dos produtos e repassando aos pacientes, bem como supervisiona 
a distribuição e o controle dos medicamentos, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre 
possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos Farmacêuticos. Subministra produtos médicos e 
cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla entorpecentes e produtos equiparados, através 
de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisa produtos farmacêuticos, 
valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada 
elemento na composição; Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as 
leis vigentes; Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre 
legislação e assistência farmacêutica; Fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de 
ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos; Controla o estoque e a compra de 
medicamentos, assim como, o prazo de validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e 
organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato. 

 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL E PEDIATRA: LEI Nº 12.842/13, ART. 1º E SEGUINTES.: REFERÊNCIA 
CBO 2251 

REQUISITOS MÍNIMOS: Para o exercício dessa ocupação é exigido curso superior de medicina, com 
registro no CRM e, ainda, quando for o caso de especialidades a especialização específica na área.  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das 
doenças do corpo humano. Suas funções consistem em: efetua exames médicos, avaliando o estado 
geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de 
medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população. 
Receber e examinar os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando 
instrumentos especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames 
complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisar e interpretar 
resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio X  e outros para informar ou confirmar 
diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos 
mesmos; Prestar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a 
saúde; Anotar e registrar em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, 
anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a 
orientação terapêutica adequada a cada caso; Atende determinações legais, emitindo atestados 
conforme a necessidade de cada caso; Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo 
formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais e 
doenças de natureza não-ocupacionais; Participar de programas de vacinação, orientando a seleção 
da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; Atender 
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urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Emitir atestados e laudos para admissão ou 
nomeação de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Colaborar na limpeza e 
organização do local de trabalho; Efetuar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato. 

 

PROFESSOR: LEI 591/2014 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração  do Quadro de Pessoal 
do Magistério Público Municipal de Reserva, Paraná 

REQUISITOS MÍNMOS:  

PARA ATIVIDADES DE DOCÊNCIA : 

Graduação em curso de Licenciatura, de graduação plena ou outra graduação correspondente às 
áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação 
vigente, para atuação nos diferentes níveis e modalidades de ensino, e, excepcionalmente,  poderá 
ser admitida, como formação mínima para o exercício da docência na Educação Infantil e nos cinco 
primeiros anos do Ensino Fundamental, a obtida em nível médio com formação de Magistério na 
modalidade Normal. Para atuação na Educação Especial será exigido curso de especialização na 
área. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: DESCRIÇÃO DETALHADA : 
EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA : 
Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; 
Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; 
Informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução de sua proposta pedagógica; 
Participar de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; 
Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; 
Participar do planejamento geral da escola; 
Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino; 
Participar da escolha do livro didático; 
Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e 
outros eventos da área educacional e correlatos; 
Acompanhar e orientar estagiários; 
Zelar pela integridade física e moral do aluno; 
Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; 
Elaborar projetos pedagógicos; 
Participar de reuniões interdisciplinares; 
Confeccionar material didático; 
Realizar atividades extra-classe em bibliotecas, museus, laboratórios e outros; 
Avaliar e participar do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os 
setores específicos de atendimento; 
Selecionar, apresenta e revisa conteúdos; 
Participar do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; 
Propiciar aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua preparação profissional, 
orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; 
Incentivar os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; 
Realizar atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade; 
Orientar e incentiva o aluno para a pesquisa; 
Participar do conselho de classe; 
Preparar o aluno para o exercício da cidadania; 
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Incentivar o gosto pela leitura; 
Desenvolver a auto estima do aluno; 
Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola; 
Participar da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; 
Orientar o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; 
Contribuir para a aplicação da política pedagógica do município e o cumprimento da legislação de 
ensino; 
Propor a aquisição de equipamentos que venham favorecer às atividades de ensino-aprendizagem; 
Planejar e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; 
Participar de estudos e pesquisas em sua área de atuação; 
Manter atualizados os registros de aula, frequência e de aproveitamento escolar do aluno; 
Zelar  pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; 
Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; 
Apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino; 
Participar da gestão democrática da unidade escolar; 
Executar outras atividades correlatas. 

 

AGENTE TRIBUTÁRIO: REFERÊNCIA CBO: 254410:  

REQUISITOS MÍNIMOS: requer ensino superior incompleto – estar cursando – em qualquer das 
seguintes áreas: contábeis, economia, administração ou em direito.  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito 
tributário mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover a Cobrança de tributos, 
aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlar a 
circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes. Executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; Executar outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. Lavrar autos de infração por 
contravenção as normas tributárias ou às posturas do município; Exercer a fiscalização do comércio 
ambulante, verificando a regularidade do licenciamento, trânsito estacionamento e numeração de 
ambulantes e de bancas ou caminhões-feira; Apreender por infração à leis e regulamentos, 
mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados nas ruas e logradouros 
públicos; Verificar a colocação de andaimes, tapumes e coretos, bem como a descarga de materiais 
na via pública; Comunicar quaisquer irregularidades na manutenção e conservação de obras 
municipais e na prestação de serviços públicos sujeitos a fiscalização municipal, tomando 
providências imediatas nos casos que requeiram urgência; Registrar o início, o encerramento as 
alterações ocorridas nas atividades comerciais e industriais e de instalações domiciliares, para 
posterior notificação, por parte do órgão fazendário; Exerce repressão às construções clandestinas, 
fazendo comunicações, intimações e embargos; Comunicar o início e o término de construções e 
demolições de prédios; Vistoria prédios; Intimar proprietários a construir muros e calçadas; Efetuar 
notificações e quaisquer outras diligências solicitadas por órgão da Prefeitura; Comunicar fugas 
d’àgua, obstrução de esgotos, defeitos na rede de iluminação pública, calçamento de via pública, 
queda de árvores e danos em jardins públicos, inclusive quanto à limpeza; Informar requerimentos de 
localização de comércio; prestar informações em processos relacionados com suas atividades; 
Auxiliar no lançamento de impostos em geral; Colaborar na alteração e revisão de tributos municipais; 
Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

AGENTE DE DEFESA CIVIL: REFERÊNCIA CBO: Não consta:  
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REQUISITOS MÍNIMOS: O acesso ao cargo e ao exercício profissional requer ensino médio 
completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria D.  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desempenhar a função de motorista em veículos de emergência e de 
motocicletas; Desempenhar serviços administrativas e serviços diversos, tais como: combate a 
incêndios, operações de bombas, hidráulicos, manuseio com mangueiras, hidrantes, extintores e 
outros; socorrista e atividades de primeiros socorros; resgate de vítimas presas em ferragens e outras 
situações que se apresentarem; operações com produtos perigosos; busca aquática e operações 
com barcos; salvamento em alturas; mergulho para recuperação de bens ou vítimas; participar de 
cursos e aulas práticas; serviços gerais compreendendo limpeza do local de trabalho, equipamentos, 
veículos e outros; zelar pela conservação dos equipamentos, veículos, barcos, e materiais sob a sua 
guarda; captura de animais silvestres e peçonhentos; desobstrução de vias públicas em casos de 
intempéries; atividades administrativas em geral (campanhas de arrecadação); atividades educativas, 
tais como palestras em Habilitação escolas, empresas e outros; outras atividades afins. 

 

EDUCADOR SOCIAL: REFERÊNCIA CBO: 515305:  

REQUISITOS MÍNIMOS: O acesso ao cargo e às ocupações requer ensino médio completo. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Promover a proteção e defesa dos direitos e deveres dos adolescentes 
a que se atribua a autoria de ato infracional, identificando e atendendo suas necessidades e 
demandas, mediante intervenção direta, garantindo e executando a segurança preventiva e 
interventiva. Comprometer-se com o processo socioeducativo dos adolescentes em todas as fases; 
Recepcionar e acolher os adolescentes; Comunicar situação de risco e de violação de direitos à 
chefia imediata; Executar e acompanhar a rotina diária dos adolescentes, observando e atendendo 
suas necessidades; Preservar a integridade física e mental dos adolescentes e demais servidores; 
Fazer cumprir regras e normas; Acompanhar e supervisionar os adolescentes nas movimentações 
internas e externas sempre que necessário; - Participar de reuniões socioeducativas; Desenvolver 
oficinas; realizar atividades artísticas, de lazer, cultura, recreativas, esportivas e pedagógicas lúdicas; 
Realizar procedimentos de segurança, entre eles revista corporal, revista de ambiente, revista de 
espaço, de alimentos; Elaborar relatórios e documentos; Realizar a segurança preventiva e 
interventiva junto aos adolescentes, dentro e fora da unidade; Zelar pelo patrimônio, mediante vistoria 
sistemática das instalações físicas e de materiais utilizados nas atividades, prevenindo situações de 
crise; Executar atividades relacionadas com a rotina diária dos adolescentes, tais como: higiene 
pessoal, servir a alimentação, recolher os resíduos; entregar medicação regularmente prescrita; 
Revistar, orientar, acompanhar e controlar o acesso de pessoas e visitantes no âmbito da unidade; 
Dirigir veículos oficiais, observando as leis de trânsito e normas de segurança; Manter a organização 
do ambiente de trabalho; Realizar atividades administrativas; Atuar em equipe cumprindo suas 
funções e colaborando com os demais. Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

 

SEGURANÇA DE PATRIMONIO: REFERÊNCIA CBO: 517330:  

REQUISITOS MÍNIMOS: O exercício das ocupações requer ensino médio completo. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Promover a inspeção das dependências do prédio ou área que estiver 
protegendo, verificando as condições de equipamentos e bens; Manter vigilância sobre acessos e 
estacionamentos dos prédios ocupados por órgãos ou entidades públicas; Controlar entrada e saída 
de pessoas, veículos e bens do prédio onde estiver prestando seus serviços; Investigar as 
anormalidades observadas no seu período de trabalho e solicitar ou tomar as devidas providências; 
Providenciar, imediatamente, em caso de sinistros, desvios, roubos ou invasões e, no sentido de 
evitar maiores consequências, a comunicação com órgãos ou autoridades competentes; Observar as 
ordens e as normas de serviços, emanadas de seu superior imediato e da secretaria municipal de 
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segurança pública, quando essa existir. Comunicar, imediatamente, ao seu superior imediato a 
ocorrência ou fato que lhe cause estranheza; Atuar em postos de serviço instalados nas entradas, 
portarias e vias de acesso, com a missão de garantir às propriedades, instalações, pessoas, 
dependências e o que for incluído nos planos de segurança ou instruções reguladoras sobre a 
execução do serviço; Observar o que ocorre e existe em seu período de vigilância, interna e externa, 
em especial portas, cadeados, escadas, pessoas estranhas ao serviço ou mesmo funcionário fora de 
seu horário de trabalho; Verificar, previamente, a possibilidade de fornecer informações solicitadas 
pelo seu superior imediato, principalmente as relativas aos serviços, a documentos e às pessoas da 
unidade que estiver sob sua vigilância; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato. Exercer vigilância nas entidades, rondando suas dependências e observando 
a entrada e saída  de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à 
ordem e à segurança; Percorrer a área sob sua responsabilidade, atentamente para eventuais 
anormalidades nas rotinas de serviço e ambientais; Vigiar a entrada e saída das pessoas, ou bens da 
entidade; Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas circunstâncias 
observadas e valendo-se da autoridade que lhe foi outorgada; Prestar informações que possibilitam a 
punição dos infratores e volta à normalidade; Redigir ocorrências das anormalidades ocorridas; 
Escoltar e proteger pessoas encarregadas de transportar dinheiro e valores; Escoltar e proteger 
autoridades; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 

 

MOTORISTA II: REFERÊNCIA CBO: 7825:  

REQUISITOS MÍNIMOS: Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com formação de ensino 
fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria D.  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: dirigir, ambulância, ônibus ou caminhão, que possuem como requisito 
carteira nacional de habilitação D, acionado os comandos de sua marcha e direção e conduzindo-o 
no trajeto indicado, segundo as regras de trânsito, para transportar passageiros, pequenas cargas, 
etc. Vistoria do veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água, óleo do cárter, 
testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; receber os 
passageiros parando o veículo junto aos mesmos ou esperando-os em pontos determinados e 
auxiliando-os no embarque, para conduzi-los aos locais devidos; dirigir o veículo acionando os 
comandos e observando a sinalização e o fluxo do trânsito, para o transporte; zelar pelo bom 
andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer 
incidente, para garantir a segurança dos passageiros, dos transeuntes e de outros veículos; controlar 
a carga e descarga das mercadorias, comparando-as aos documentos de recebimento ou de entrega 
e orientando a sua arrumação no veículo, para evitar acidentes; zelar pela manutenção do veículo, 
providenciando limpeza, ajustes e reparos necessários, para assegurar suas condições de 
funcionamento; efetuar reparos de emergência no veículo, bem como lavar o mesmo; dirigir outros 
veículos de transporte em caráter profissional; auxiliar nos trabalhos de carga e descarga do veículo. 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

TRABALHADOR BRAÇAL: REFERÊNCIA CBO: 5143:  

REQUISITOS MÍNIMOS: Para o exercício das ocupações requer-se ensino fundamental completo ou 
prática profissional no posto de trabalho.  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros 
logradouros públicos; Executar serviços de carga e descarga de materiais diversos; Executar serviços 
diversos de limpeza em obras; Carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e 
volumes em geral; Executar serviços de pintura e conservação de meios-fios; Cavar e limpar valas, 
valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA 

  ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2017 

ANEXO I 
Requisitos mínimos para investidura e atribuições dos cargos, conforme definidos nas Leis 

785/2017 e 591/2014. 
 

  
Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Fone (42) 3276-8300 

84320-000  Reserva  -  Paraná  

E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br Página 6 de 7 

Desobstruir estradas; Auxiliar na construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros; Cavar o solo 
para implantação de manilhas; Preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e concreto; 
Carregar tijolos, telhas, tacos e outros materiais, bem como auxiliar no assentamento dos mesmos; 
Auxiliar na manutenção e lavagens de máquinas e veículos; Auxiliar nos serviços de mecânica e 
máquinas e veículos; Zelar pela guarda e conservação das ferramentas e/ou equipamentos de 
trabalho; Plantar culturas diversas, introduzindo sementes e mudas em solo, forrando e adubando-as 
com Cobertura vegetal. Efetuar preparo de mudas e sementes através da construção de viveiros e 
canteiros, cujas atividades baseiam-se no transplante e enxertia de espécies vegetais. Realizar tratos 
culturais, além de preparar o solo para plantio. Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das 
estradas, ruas e outros logradouros públicos; Executar serviços de carga e descarga de materiais 
diversos; Executar serviços diversos de limpeza em obras; Executar outras atividades correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. Cuidar das condições de acondicionamento e 
destino do lixo, conforme normas da vigilância sanitária. 

 

GARI: REFERÊNCIA CBO: 5142-15:  

REQUISITOS MÍNIMOS: O exercício das ocupações de gari requer quarta série do ensino 
fundamental.  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realizar os trabalhos de conservação e limpeza de estradas e 
caminhos, capinar e roçar terrenos, ruas e demais logradouros públicos; realizar a limpeza e 
desentupimento de bueiros, sarjetas, valetas e canaletas; realizar a limpeza de rios e córregos; 
realizar a roça nas margens dos rios e nos acostamentos das estradas; escavar, tapar buracos, 
desobstruir estradas e caminhos. Quebrar pavimentos, abrir e fechar valar, retirar entulhos, realizar 
serviços relativos a limpeza urbana, obedecendo a roteiros preestabelecidos; realizar a varrição das 
ruas, avenidas, travessas e praças; realizar a coleta de lixo, acondicionando-o para o transporte 
público ou nas lixeiras públicas; realizar a capina de ruas, praças e demais logradouros públicos; 
realizar a limpeza de logradouros públicos ao término de feiras, desfiles, exposições ou qualquer 
outro evento; retirar cartazes ou faixas indevidamente colocados em vias públicas, de acordo com as 
instruções recebidas; realizar a limpeza de parques, jardins, lagos, coretos e monumentos públicos; 
realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiro estabelecidos; colocar o lixo coletado 
em lixões, carrinhos ou sacos plásticos, para posterior transporte; colocar o lixo em caminhões e 
descarregá-lo nos lugares para tal destinados; zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos 
empregados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; manter limpo e 
arrumado o local de trabalho e executar outras tarefas afins. Executar outras atividades correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

MOTORISTA I: REFERÊNCIA CBO: 7823:  

REQUISITOS MÍNIMOS: Para o exercício dessas ocupações requer-se a quarta série do ensino 

fundamental e habilitação categoria B.  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Dirigir veículos, observando a sinalização, a velocidade e o fluxo de 
trânsito; transportar pessoas, materiais, máquinas e equipamentos, conduzindo-os aos locais 
determinados; dirigir com cautela e moderação; garantir a segurança das pessoas (pedestres e 
passageiros); executar serviços de entrega e de retirada de materiais, de documentos, de 
correspondências, de volumes e de encomendas, assinando ou solicitando o protocolo que comprova 
a execução dos serviços, atender a legislação, usando cinto de segurança e observando as demais 
normas de segurança inerentes à função; zelar pela manutenção e conservação do veículo; verificar 
o estado dos pneus, o do nível de lubrificantes, o do combustível e o da água; verificar e testar os 
sistemas de freio e o elétrico, para certificar-se das suas condições; comunicar as falhas do veículo 
para a chefia superior e solicitar os devidos reparos, vistoriar o veículo, certificando-se das condições 
de funcionamento; providenciar abastecimento de combustível, de água e de lubrificante para o 
veículo; manter o veículo limpo (internamente e externamente); manter a documentação legal em seu 
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poder durante a realização dos serviços e zelar pela mesma; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade do serviço e orientação superior. Executar outras atividades correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS: REFERÊNCIA CBO: 715125:  

REQUISITOS MÍNIMOS: Para o exercício dessas ocupações requer-se a quarta série do ensino 
fundamental e curso básico de qualificação profissional de até duzentas horas, habilitação categoria 
C.   

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: operar equipamentos rodoviários e outras máquinas destinadas a 
escavar, nivelar, aplainar terra e materiais similares, tais como retro escavadeira, moto niveladora, 
escavadeira, rolo compressor, carregadeira, atentar para regras de trânsito e normas de segurança. 
Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, esteiras, o nível do combustível, água e óleo de 
cárter, testando freios, parte elétrica, parte hidráulica, parte mecânica e demais condições para 
perfeita utilização do equipamento e certificar-se de suas condições de funcionamento, zelando pela 
manutenção do mesmo. Examinar as ordens de serviço, efetuando o transporte de cargas e, quando 
necessário a operação de betoneiras e outros equipamentos acoplados aos tratores ou às máquinas. 
Emitir relatórios de trabalho, preencher as planilhas e documentos de controle e zelar pela 
documentação e conservação do veículo. Recolher o veiculo, após a jornada de trabalho conduzindo-
o ao local designado para guarda do mesmo. Orientar os ajudantes na execução de seus serviços. 
Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho. Executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 
 

 

Reserva-PR, 20 de Dezembro de 2017. 
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