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CARGO 101: AUXILIAR OPERACIONAL (MASCULINO).

Requisitos mínimos: Ensino Fundamental I Completo (antiga 4ª série), quando da nomeação.

Descrição Sintética:  Realizar  atividades de natureza multifuncional,  a fim de fornecer auxílio na execução de diversos trabalhos no interior de
unidades organizacionais e no ambiente externo, que não exija conhecimento técnico ou específico, com ações operativas de auxiliar, varrer, podar,
cortar, limpar, lavar, preparar, servir, transportar, escavar, assentar, caminhar, subir escadas, operar, manusear, arrumar, organizar, executar, controlar,
carregar e descarregar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal.

Descrição Detalhada: Atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, montando e desmontando andaimes, transportando e
misturando materiais de construção civil,  conservação de estradas, auxiliando em serviços de sinalização, auxiliando em serviços de topografia,
preparando solos para plantio, lacrando gavetas com tampas de concreto ou tijolos, rejuntando e rebocando com argamassa, etc.; Executar a limpeza
de ruas, parques, praças, jardins  e demais logradouros públicos; Executar atividades de capinação e retirada de mato; Transportar material de um
local para outro, inclusive, carregando e descarregando veículos; Executar serviços de jardinagem, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de
pátios e outros; Preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a cultura e plantação de flores, árvores, arbustos, hortaliças,
legumes e frutos; Cortar e aparar grama, limpar e conservar os jardins; Aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou
erradicar  pragas e moléstias;  Cultivar  e colher,  em época  própria,  os  produtos, através de tratamentos primários;  executar  tarefas manuais e
rotineiras que exigem esforço físico; Realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e outros elementos; Escavar fossas e abrir
picadas, fixar piquetes e movimentar terras; Efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo; Executar atividades referentes à captura de animais,
encaminhando aos locais pré-determinado; Lavar copos, xícaras, coador e demais utensílios utilizado na cozinha; Executar serviços de limpeza e/ou
manutenção em geral em repartições municipais,  providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e
higiene; Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o superior quando da necessidade
de reposição; Executar serviços de lavagem, secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro de passar conforme sua especificação;
Executar outras tarefas correlatas.

ATIVIDADE DE COLETA DE LIXO

Descrição Detalhada:  Realizar serviços de coleta de lixo domiciliar,  industrial  e  hospitalar;  Colocar,  descarregar e acompanhar o equipamento
coletor, obedecendo aos roteiros, horários e escalas previamente estabelecidas pelo órgão competente; Usar equipamentos destinados à proteção
individual e obedecer às normas de segurança no trabalho; Operar basculador de container de edifícios, logradouros públicos e outros equipamentos
da mesma natureza ou grau de complexidade; Executar outras tarefas correlatas.

ATIVIDADE DE COVEIRO

Descrição Detalhada:  Efetuar demolições de túmulos fora do padrão, capelas ou mausoléus e demais obras de interesse da administração, bem
como  perfuração  de  valas  para  padronização  de  sepulturas;  Lacrar  as  gavetas  com  tampas  de  concreto  ou  tijolos  (jazigos),  rejuntando  e/ou
rebocando com argamassa; Observar a ficha de controle de sepultamento, em tempo hábil para promover abertura de carneiros e preparação de
argamassa, conferindo o cadastro e obedecendo a sua seqüência; Manter obrigatoriamente, o número mínimo exigido pelo superior, de valas abertas
nas quadras de sepultamentos em covas rasas adulto e infantis; Efetuar a marcação e cavação de sepulturas e covas rasas, usando ferramentas
como pá, enxada e outros; Carregar e colocar o caixão na sepultura, portando-se condignamente e com respeito à família; Efetuar exumações de
restos mortais para translado internos (jazigos, carneiros, caixas ossuários e ossuários coletivos) ou para outros cemitérios; Verificar, por ocasião do
sepultamento, a existência de corpo dentro da urna mortuária; Manter a administração informada sobre a disponibilidade de sepulturas nas quadras
novas, comunicando imediatamente em caso de iminente falta; Manter o almoxarifado com estoque regular e em ordem e zelar pelas ferramentas à
sua disposição; Comunicar imediatamente à administração, quaisquer irregularidades constatada no interior do cemitério; Executar outras tarefas
correlatas.

ATIVIDADE DE MERENDEIRA

Descrição  Detalhada:  Efetuar  o  controle  dos  gêneros  alimentícios  necessários  ao  preparo  e  fornecimento  da  alimentação,  recebendo-os  e
armazenando-os de forma adequada, segundo as instruções previamente definidas; Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições,
de conformidade com o cardápio oferecido; Preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de acordo
com a orientação recebida; Verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições adequadas de utilização, a
fim  de assegurar  a  qualidade das  refeições preparadas;  Efetuar  a  distribuição  da merenda escolar,  servir  lanches  e  refeições  atendendo aos
comensais; Operar os diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha, zelando pela sua manutenção; Efetuar a limpeza e
manter em condições de higiene o local de preparo de refeição, bem como o local destinado a seu consumo; Comunicar ao superior imediato
quaisquer anormalidades com equipamentos, utensílios e instalações; Manter a higiene e o asseio corporal, comparecendo ao serviço completamente
uniformizado e de acordo com as normas estabelecidas; Colocar os restos de comida e lixo da cozinha em recipientes adequados, de forma a evitar a
proliferação de insetos; Lavar os guardanapos, panos de pratos e demais panos utilizados na cozinha, mantendo-os em perfeitas condições de
asseio; Executar outras tarefas correlatas.

ATIVIDADE DE OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL

Descrição Detalhada:  Cortar  e conservar gramados;  Efetuar  serviços de roçadas junto ao meio-fio  e árvores dos gramados e praças;  Aplicar
fungicidas  e  inseticidas;  Zelar  pela  conservação e  manutenção  de parques,  praças  e  jardins;  Ter  noções  básicas das  técnicas de segurança,
manuseio e utilização dos equipamentos e insumos; Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade;
Planejar antecipadamente a sequência de trabalho, inspecionando o terreno com antecedência, tornando a execução mais fácil,  segura  e mais
rápida; Cuidar  para não usar sem necessidade a ferramenta de corte como alavanca para limpar o caminho; Revisar regularmente a roçadeira, a
ferramenta de corte e os equipamentos de segurança; Executar outras tarefas correlatas.
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ATIVIDADE DE COZINHEIRA

Descrição  Detalhada:  Efetuar  o  controle  dos  gêneros  alimentícios  necessários  ao  preparo  e  fornecimento  da  alimentação,  recebendo-os  e
armazenando-os de forma adequada, segundo as instruções previamente definidas; Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições,
de conformidade com o cardápio oferecido; Preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de acordo
com a orientação recebida; Verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições adequadas de utilização, a
fim de assegurar a qualidade das refeições preparadas; Efetuar a distribuição das refeições remetidas aos pacientes e servidores; Servir lanches e
refeições  atendendo  aos  comensais;  operar  os  diversos  tipos  de  fogões,  aparelhos  e  demais  equipamentos  de  cozinha,  zelando  pela  sua
manutenção; Efetuar a limpeza e manter em condições de higiene o local de preparo de refeição, bem como o local destinado a seu consumo;
Comunicar  ao  superior  imediato  quaisquer  anormalidades  com  equipamentos,  utensílios  e  instalações;  Manter  a  higiêne  e  o  asseio  corporal,
comparecendo ao serviço completamente uniformizado e de acordo com as normas estabelecidas; Colocar os restos de comida e lixo da cozinha em
recipientes adequados, de forma a evitar a proliferação de insetos; Lavar os guardanapos, panos de pratos e demais panos utilizados na cozinha,
mantendo-os em perfeitas condições de asseio; Executar outras tarefas correlatas.

ATIVIDADE DE PODADOR

Descrição Detalhada: Executar os serviços de poda de árvores em parques, praças, jardins e vias públicas, utilizando o equipamento adequado para
a execução de cada tipo de serviço; Efetuar o corte de árvores que estejam em condições anormais em parques, praças, jardins e vias públicas,
efetuando também o corte dos galhos para possibilitar a sua remoção; Executar os serviços, segundo o plano traçado pelo setor competente e à
época indicada;  Ter  conhecimento   dos  diversos  tipos  de poda e  as  épocas adequadas para  sua realização;  Fazer  uso de equipamentos de
segurança; Manter sob sua guarda e responsabilidade, materiais, máquinas e equipamentos destinados as suas atividades; Executar outras tarefas
correlatas.

ATIVIDADE DE AUXILIAR DE AGRIMENSURA

Descrição Detalhada:  Realizar  levantamentos de ruas, prédios, terrenos, meios-fios e galerias;  Auxiliar  na localização, com balizas, pontos de
alinhamentos; Efetuar desmatamento e abertura de picadas; Auxiliar no reconhecimento de terrenos ou de itinerários na área programada; Realizar o
transporte  de  equipamentos  e  de materiais  necessários;  Auxiliar  na  instalação  dos equipamentos e  instrumentos de medição para  tomada  de
distância, ângulos dos pontos topográficos e tomadas de níveis das estações; Auxiliar nos trabalhos de nivelamento com instrumentos de topografia;
Gravar piquetes para definição de caminhamentos; Colaborar na elaboração do traçado topográfico da área demarcada; Zelar pela manutenção e
guarda dos instrumentos utilizados para levantamentos topográficos; Executar outras tarefas correlatas.

ATIVIDADE DE LACTARISTA

Descrição Detalhada: Realizar procedimentos técnicos adequados a fim de garantir o controle higiênico-sanitário dos alimentos, de forma que se
ofereça às crianças uma alimentação saudável e segura, sem riscos de contaminação. Manter o lactário somente o estoque de alimentos em uso e
insumos devidamente identificados; Preparar alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas dietéticas de preparo, obedecendo
às normas de higiene que a situação requer; Calcular,  requisitar, receber,  preparar, conservar,  separar em porções e distribuir fórmulas lácteas,
hídricas e enterais; Distribuir os alimentos, observando a aceitação dos mesmos, bem como providenciar a reposição dos mesmos quando solicitado;
Zelar pela organização, conservação e limpeza dos utensílios e dependências de seu local de trabalho, seguindo normas e instruções para manter a
ordem e higiene local; Operar equipamentos no serviço de alimentação, obedecendo as instruções de uso; Controlar o estoque de produtos de
consumo e materiais, relacionando tipos e quantidades para manter os níveis necessários e evitar extravios; Desenvolver suas atividades, aplicando
normas e procedimentos de biossegurança; Zelar pelo tratamento e descarte dos resíduos provenientes de seu local de trabalho; Executar outras
tarefas correlatas.

Observação: Constam descrições de atividades para ambos sexos, porém os candidatos que forem contratados não exercerão as atividades de
Lactarista, Cozinheira e Merendeira, que são somente para o sexo feminino. 

CARGO 102: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO.

Requisitos mínimos: Ensino Fundamental I Completo (antiga 4ª série), quando da nomeação.

Descrição Sintética: Executar tarefas inerentes aos serviços de manutenção elétrica dos prédios e logradouros públicos municipais.

Descrição Detalhada: Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras informações, para estabelecer o
roteiro  das  tarefas  e  a  escolha  do  material  necessário;  Colocar  e  fixar  quadros  de  distribuição,  caixas  de  fusíveis  e  disjuntores,  tomadas  e
interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica; Fazer a instalação, reparo ou substituição de lâmpadas,
tomadas, fios, painéis e interruptores; Fazer regulagens necessárias, utilizando voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros
recursos; Executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos puxadores e a instalação dos cabos elétricos, utilizando puxadores de aço, grampos
e dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem; Ligar os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas,
conectores e material isolante, para completar a tarefa de instalação; Substituir ou reparar refletores e antenas; Reparar a rede elétrica interna,
consertando ou substituindo peças ou conjuntos; Testar a instalação, fazendo-a funcionar para comprovar a exatidão do trabalho executado; Executar
trabalhos em rede telefônica; Executar atividades de implantação de tubulações, cabeações e ligações para novos semáforos; Executar atividades de
implantação de tubulações, cabeações para ligações de controladores de velocidade (pardais); Efetuar a manutenção de semáforos mecânicos;
Efetuar vistoria e troca de lâmpadas de semáforos; Efetuar vistoria e manutenção de cancelas de passagens de nível; Executar outras tarefas
correlatas.

CARGO 103: MOTORISTA II.

Requisitos mínimos:  Ensino Fundamental I Completo (antiga 4ª série) e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” OU “E”, quando do teste
prático e nomeação.

Descrição Sintética:  Conduzir veículo motorizado de carga ou transporte de passageiro, cujo  peso total bruto exceda a três mil  e quinhentos
quilogramas.

Descrição Detalhada: Conduzir veículo automotor destinado ao transporte de passageiros e cargas; Manter o veículo em perfeita condição de
funcionamento, comunicando qualquer defeito porventura existente no veículo, não transitando com o mesmo até que se realize o conserto;
Manter  o veículo em perfeita condição de funcionamento;  Fazer reparos de emergência; Zelar  pela conservação do veículo,  promovendo o
abastecimento de combustível, água e óleo do veículo, providenciando a lubrificação, quando indicada, verificando o grau de densidade e nível da
água de bateria, bem como a calibragem dos pneus; Checar diariamente o sistema de freios e o nível de óleo do motor; Verificar o funcionamento
do sistema elétrico; Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; Executar o serviço
de transporte que lhe for atribuído e, no caso de materiais, encarregar-se de sua carga e descarga; Operar, eventualmente, rádio transceptor;
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Observar e controlar  os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do
veículo;  Realizar  anotações,  segundo  as  normas  estabelecidas  e  orientações  recebidas,  da  quilometragem,  viagens  realizadas,  objetos  ou
pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle; Encarregar-se do
transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; Providenciar carga e descarga no interior do veículo dirigir obedecendo
à sinalização e velocidade indicadas; Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de
oxigênio, macas, etc. Eventualmente, operar rádio transceptor; Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada
de trabalho, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Dirigir veículos abaixo de três mil e quinhentos quilogramas quando determinado
pelo seu superior, de acordo com as necessidades da municipalidade; Executar outras tarefas correlatas.

CARGO 201: AUXILIAR EDUCACIONAL (FEMININO).

Requisitos mínimos: Formação em Magistério, ou Pedagogia, ou Normal Superior, quando da nomeação.

Descrição Sintética: Realizar tarefas inerentes ao apoio dos serviços na área da educação infantil.

Descrição Detalhada:  Realizar tarefa inerente ao atendimento na modalidade creche (0 a 3 anos) em centros de educação infantil  e similares;
Desenvolver todas as atividades de higiene das crianças, na relação de educar/cuidar; Executar as atividades de conformidade com o planejamento
definido pela equipe pedagógica, responsabilizando-se pela aprendizagem e desenvolvimento das crianças;  Participar das atividades de atualização e
aperfeiçoamento, visando aprofundar conhecimentos pertinentes à educação; Participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais,
de reuniões do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola que exijam decisões coletivas;  Manter-se
informado das diretrizes e determinações da unidade escolar e dos órgãos superiores; Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias, quando for
convocado; Cumprir e fazer cumprir o horário e o calendário escolar;  Responsabilizar-se por crianças da turma no período correspondentes ao seu
turno de trabalho; Zelar pela segurança, sono, alimentação, saúde, higiene, troca de fraldas e vestuário das crianças que estejam a seu cargo; Manter
a ordem, conservação e higienização no local de trabalho, segundo normas e instruções; Auxiliar os educadores infantis e professores no trabalho
junto aos alunos da educação infantil; Auxiliar no momento da alimentação dos alunos, bem como, o recolhimento das louças, mamadeiras, talheres e
outros; Executar outras tarefas correlatas.

CARGO 202: EDUCADOR INFANTIL

Requisitos mínimos: Formação em Magistério, ou Pedagogia, ou Normal Superior, quando da nomeação.

I – DOCÊNCIA:

Exerce  a  docência  na  rede  municipal  de  ensino,  transmitindo  os  conteúdos  pertinentes  de  forma  integrada,  proporcionando  à  criança  o
desenvolvimento  físico,  psicomotor,  intelectual  e emocional.  Exerce atividades de cuidados higiênicos e  de saúde à  criança.  Exerce atividades
técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino. Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino e aprendizagem,
e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados. Gerência, planeja, organiza e coordena a execução
de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes. Planeja e operacionaliza o
processo ensino e aprendizagem de acordo com os pressupostos epistemológicos da disciplina ou área de estudo em que atuar; Desenvolve todas as
atividades de higiene das crianças, na relação de educar/cuidar; Pesquisa e propõe práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada
às  características  da  clientela  majoritária  da  escola  pública;  Participa  das  atividades  de  atualização  e  aperfeiçoamento  visando  aprofundar
conhecimentos pertinentes à educação; Participa com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais, de reuniões do conselho de classe,
pedagógicas,  administrativas,  festivas  e  outras  atividades  da  escola  que  exijam  decisões  coletivas;  Mantém-se  informado  das  diretrizes  e
determinações da escola e dos órgãos superiores; Participa da elaboração do projeto pedagógico da escola; Divulga as experiências educacionais
realizadas; Indica material  didático e bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares; Participa de reuniões ordinárias e extraordinárias
quando for convocado; Cumpre e faz cumprir o horário e o calendário escolar; Avalia o trabalho do aluno, de acordo com o proposto nas diretrizes
pedagógicas; Colabora com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;

FUNÇÃO NÃO DOCENTE DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO ÀS ATIVIDADES DOCENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL:

Administra o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; Assegura o
cumprimento dos dias letivos e horas - aula estabelecidas; Participa da articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração
da sociedade com a escola; Acompanha o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; Participa de
estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Desenvolve todas
as atividades de higiene das crianças, na relação de educar/cuidar; Participa das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando aprofundar
conhecimentos  pertinentes  à  educação; Participa  com  o  pessoal  técnico-administrativo  e  demais  profissionais,  de  reuniões  pedagógicas,
administrativas, festivas e outras atividades da escola que exijam decisões coletivas; Mantém-se informado das diretrizes e determinações da escola e
dos órgãos superiores; Participa de reuniões ordinárias e extraordinárias quando for convocado; Cumpre e faz cumprir o horário e o calendário
escolar.
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