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ANEXO I  

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES  

Emprego Descrição da Atividade 

Auxiliar de Escritório 

Auxiliar a administração, realizar toda a rotina de digitação 
contábil e controle informatizado na empresa, inclusive 
controle de estoques, de compra e venda de produtos, bem 
como outras atividades pertinentes a função. 

Auxiliar de Limpeza 

Realizar o serviço de limpeza, manutenção e conservação 
interna, considerado para tanto qualquer construção onde a 
CIDUSA necessite ou execute tal serviço; externa, 
considerando toda a qualquer limpeza efetuada fora de 
área coberta, seja em ambiente cercado, ruas, jardins, 
praças, beira de rodovias, desobstrução de valas, bueiros 
ou arroios, capina, poda, varrição, bem como recolhimento 
de resíduos. 

Auxiliar de Pedreiro 
Trabalhar na construção ou reforma de prédios de 
alvenaria, produção de artefatos de cimento na fábrica da 
CIDUSA e instalação dos mesmos. 

Calceteiro 

Realizar o trabalho de calçamento e recomposição que a 
empresa presta a terceiros, tais como, base, colocação de 
pedra e cordões. Retirada de entulhos, limpeza do local, 
recebimento, descarga e controle do material do material. 

Motorista 
Dirigir e zelar os veículos da empresa. Verificar as 
condições de trafegabilidade dos veículos, bem como a 
documentação e os equipamentos obrigatórios. 

Operador de Máquinas Pesadas 
Operar máquinas de médio e grande porte. Zelar pela 
conservação do equipamento, bem como, verificar as 
condições de trafegabilidade. 

Pintor 
Pintar paredes (madeira ou alvenaria), aberturas, forros, 
cordões, muros e qualquer outro local onde a empresa 
tenha necessidade 

Técnico em Contabilidade 

Executar toda a rotina contábil da empresa, processamento 
de dados, escrituração contábil, plano de contas, listagem 
de razão auxiliar, listagem dos balancetes e escrituração 
da folha de pagamento, cadastro de funcionários, cálculo 
de INSS e FGTS, bem como todas as atividades que 
exigirem tal formação. 

Técnico em Segurança  

do Trabalho 

Participar da elaboração e implementação de política de 
saúde e segurança no trabalho (SST), identificar variáveis 
de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e 
meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de 
saúde e segurança no trabalho; participar de perícias e 
fiscalizações; analisar e avaliar eventuais acidentes e 
recomendar medidas de prevenção e controle, trabalhar 
junto a CIPA. 

Vigia Zelar, vigiar e proteger o patrimônio da empresa. 
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