
ANEXO II 
EMPREGO PÚBLICO/FUNÇÃO/ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 

EMPREGOS PÚBLICOS DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO E ENSINO FUNDAMENTAL. 
 

Emprego Público/Função – Ajudante de Mecânico 
• Atribuições/Descrição de Função – Auxiliar na execução de análises laboratoriais, com preparo de meios de cultura, verificações de concentrações de produtos de armazenamento 

de contraprova; limpeza de vidraria e das dependências do laboratório; carga, descarga e transporte de vasilhames, engradados, caixas, pallets, insumos, móveis, equipamentos e 
bens em geral; seleção e aprovação de vasilhames retornáveis; limpeza, capina, pintura e manutenção das instalações físicas das unidades; auxiliar, sob coodernação, na limpeza, 
pintura e manutenções de móveis, veículos e equipamentos; auxiliar, sob coordenação, nas atividades de tornearia, soldas diversas e limpeza de peças e equipamentos; execução 
eventual das atividades a cargo dos operadores de equipamentos, desde que capacitado; atividades correlatas a critério da chefia.  

 
 
Emprego Público/Função – Arquiteto 
• Atribuições/Descrição de Função –  Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 

analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e serviços; desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. Poder prestar serviços de consultoria e 
assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. 

 
 
Emprego Público/Função – Auxiliar de Serviços  
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços no protocolo, no recebimento e na expedição de documentos; operar máquinas de escritório tais como: calculadoras, 

computadores, impressoras, fax, etc.; executar serviços de apoio administrativo; elaborar e redigir ocorrências, relatórios, correspondências, memorandos e comunicações; auxiliar 
no controle da entrada e saída de documentos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
  
Emprego Público/Função – Auxiliar de Serviços Especializados III  B - Técnico Eletrotécnico  
• Atribuições/Descrição de Função – Trabalhar em operação e manutenção de instalações elétricas de alta, média e baixa tensão; trabalhar com logística operacional de planos de 

operação e manutenção preventivas, bem como a emissão das ordens de serviços respectivas; supervisionar equipe técnica e mão-de-obra especializada nos trabalhos de operação 
e manutenção de painéis elétricos (força, comando e proteção); interpretar desenhos, plantas e diagramas elétricos, tais como: subestações elétricas, painéis elétricos e instalações 
prediais; operar e fazer manutenção preventiva e corretiva de motores elétricos de potência superior a 400 CV; operar e fazer manutenção de transformadores elétricos de potência 
igual ou maior que 5 MVA e a tensão maior ou igual a 13,8 KV; operar e fazer manutenção de subestações transformadoras; operar e fazer manutenção de centros e comandos de 
motores (CCMS e bancos de capacitores); operar e fazer manutenção de grupos geradores de energia; operar e fazer manutenção em sistemas de automação e telemetria (água 
para irrigação); dominar informática contemplando hardware e software de sistemas de supervisão e controles na operação e manutenção de perímetros irrigados; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
 
Emprego Público/Função – Auxiliar de Serviços para Postos de Fronteira 
• Atribuições/Descrição de Função – Auxiliar no controle do transporte de carvão vegetal; proceder à obtenção da fotografia do veículo, através de câmeras digitais; executar 

serviços no protocolo, no recebimento e na expedição de documentos; operar máquinas de escritório tais como: calculadoras, computadores, impressoras, fax, etc.; executar serviços 
de apoio administrativo; elaborar e redigir ocorrências, relatórios, correspondências, memorandos e comunicações; auxiliar no controle da entrada e saída de documentos; executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

   
Emprego Público/Função – Bombeiro Hidráulico e Elétrico  
• Atribuições/Descrição de Função – Realizar serviços de bombeiro em geral, analisando desenhos e esquemas hidráulicos; testar canalizações, utilizando ar comprimido ou água 

sob pressão; lavar e fazer tratamento de caixas d’água e de caixas de gordura; fazer a desinfecção e a limpeza de reservatórios; examinar, modificar, reparar e fazer manutenção, 
conservação e instalação de máquinas e de redes elétricas; confeccionar, montar e ligar  componentes e peças elétricas; executar montagens de quadro de distribuição de circuitos 
e  de quadro de força; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 
Emprego Público/Função – Borracheiro  
• Atribuições/Descrição de Função –  Executar serviços de borracharia; montar e desmontar pneus; reparar, conferir e corrigir o controle do estado de conservação dos pneus e das 

câmaras de ar, em veículos leves e pesados; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
 
Emprego Público/função – Capineiro 
• Atribuições/Descrição de Função – Zelar pela limpeza e pela manutenção de jardins e de matas; executar serviços de poda e de capina; executar serviço braçal; executar serviços 

de montagem e de desmontagem de cercas com arame farpado, delimitando áreas; executar serviços de desmatamento; dar apoio no combate de eventuais queimadas; recolher e 
remover resíduos; utilizar ferramentas específicas, tais como: enxada, rastelo, carrinho, pá, foice, podão, alicate, tesoura, dentre outros; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Carpinteiro e Marceneiro 
• Atribuições/Descrição de Função –  Preparar canteiro de obras e montar fôrmas para alvenaria ;especificar materiais e equipamentos; isolar área com tapume e organizar posto de 

trabalho; locar eixos da construção (pilares e parede); conferir esquadro, prumo e nível (forro, pilar, viga); separar peças e painéis conforme projeto de montagem de fôrmas e fazer  
seu gabarito ; fazer painéis de fôrma usando pregos e distribuir cavaletes para viga conforme projeto; acompanhar concretagem, reparando fôrmas, se necessário; confeccionar 
fôrmas de madeira, telhados e forros de laje (painéis) para construção civil; montar escoramento de forro de laje e longarinas e barrotes para apoio de forro de laje; construir 
andaimes, bandejas salva-vidas, proteção provisória de escadas, proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado, além de escorar lajes de grandes vãos; montar e 
assentar portas e esquadrias; executar serviços tais como: desmonte de andaimes, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos;  confeccionar e 
reformar móveis; operar máquinas de marcenaria, tais como: topia, plaina, máquina circular, serra de fita, desengrosso, lixadeira e furadeira; executar serviços de marcenaria, tais 
como: montagem e desmontagem de mobiliários e divisórias, consertos de móveis, fabricação de móveis em geral; executar serviços de carpintaria, tais como: desdobro de madeira, 
engradamentos, fabricação e instalação de marcos de portas e portões; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 
Emprego Público/Função – Capoteiro 
• Atribuições/Descrição de Função –  analisar o veículo a ser reparado; realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos; ferramentas e condições necessárias para o 

serviço; preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem  e pintura; confeccionar peças simples para pequenos reparos; pintar e montar o veículo; trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

   
 
 
 



 Emprego Público/Função – Desenhista /Cadista 
•       Atribuições/Descrição de Função – Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares específicos para desenho técnico, assim como executar plantas, 

desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias e elétricas e desenhos cartográficos; coletar e processar dados e planejar o trabalho para a elaboração do projeto como, 
por exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e definir custos do desenho, analisar croqui e aplicar normas de saúde ocupacional e normas técnicas ligadas à construção civil, 
podendo atualizar o desenho de acordo com a legislação. 

 
  Emprego Público/função – Digitador//Teledigitador/Teledigitalizador 
• Atribuições/Descrição de Função - Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, pelos meios existentes no local de trabalho; operar  teleimpressoras, 

microcomputadores e outros periféricos; registrar e transcrever informações, operando equipamento de processamento de dados ou assemelhados, atendendo às necessidades dos 
clientes internos e externos. Receber sinal sonoro – mediante ponto eletrônico ou similar – e realizar as tarefas de registro e transmissão de dados a partir das informações 
recebidas.  

 Obs.: No ato da admissão o candidato será submetido ao teste de digitação (180 toques por minuto) pela MGS para comprovar sua habilidade. 
 
  
Emprego Público/Função – Eletricista Predial 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos; executar instalação e manutenção elétrica preventiva 

e corretiva de instalações e equipamentos prediais; executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico; executar 
manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos; 
instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; executar atividades de reparos, 
inspeções, testes e ensaios elétricos como: troca de disjuntores, substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos, testes de comandos e sistema de proteção 
reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos, visando o diagnóstico e/ ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, 
ferramentas e equipamentos específicos; utilizar programas aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas 
de Segurança do Trabalho e usando Equipamentos de Proteção (EPI’s); elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em 
instalações novas e/ ou reformas; zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de 
utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores 
elétricos, envolvendo, inclusive, montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de 
proteção elétrica; conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Engenheiro Civil 
• Atribuições/Descrição de Função –  Coordenar, supervisionar, realizar atividades técnicas de suporte operacional ligadas à sua área de atuação; elaborar orçamentos, 

planejamento de obras, estudos de viabilidade de empreendimentos; acompanhar e orientar o exercício profissional de atividades relativas à construção de empreendimentos; 
proceder vistorias técnicas; analisar, fazer a triagem e dar andamento em processos de aprovação de projetos; desenvolver e executar projetos de engenharia civil; aprovar, 
executar, supervisionar e fiscalizar obras; planejar, orçar e contratar empreendimentos; coordenar a operação e a manutenção dos mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e 
dos serviços comprados e executados; elaborar projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de materiais, de equipamentos e de 
mão-de-obra necessários, assim como efetuando cálculo aproximado dos custos; elaborar normas e documentação técnica; prestar consultorias e emitir pareceres técnicos; executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Engenheiro de Produção 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar atividades de gestão de estoque e de gestão  de transportes; executar atividades de programação de materiais; executar outras 

tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
  
Emprego Público/Função – Geógrafo 
•       Atribuições/Descrição de Função –  Estudar a organização espacial por meio da interpretação e da interação dos aspectos físicos e humanos; regionalizar o território em escalas 

que variam do local ao global; avaliar os processos de produção do espaço, subsidiando o ordenamento territorial; participar do planejamento regional, urbano, rural, ambiental e da 
formulação de políticas de gestão do território; proceder estudos necessários ao estabelecimento de bases territoriais; emitir laudos e pareceres técnicos; monitorar uso e ocupação 
da terra, vistoriar áreas em estudo, estudar a pressão antrópica e diagnosticar impactos e tendências. 

 
Emprego Público/Função – Geólogo 
•       Atribuições/Descrição de Função – Realizar levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando dados, gerenciando amostragens, caracterizando e 

medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de materiais geológicos, estimando geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas, elaborando mapas e 
relatórios técnicos e científicos. Prospectar e explorar recursos minerais; pesquisar a natureza geológica e geofísica de fenômenos; efetuar serviços ambientais e geotécnicos; 
planejar e controlar serviços de geologia e geofísica. Prestar serviços de assessoria e consultoria.  

 
 
Emprego Público/Função – Limpador de Vidros ( Feminino/ Masculino ) 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de limpeza e de conservação de vidros, de esquadrias, de janelas e de parapeitos; conservar e manter a boa aparência dos 

vidros; manusear o balancim, acionando seus comandos e observando as regras de segurança; adotar as medidas cabíveis para garantir a segurança contra risco de acidentes; 
usar, obrigatoriamente, os EPI’s; conferir, freqüentemente, as condições dos cabos de aço do balancim e da estrutura do prédio no local da instalação do equipamento; zelar pela 
perfeita conservação e limpeza dos equipamentos e dos instrumentos; zelar pela ordem do local onde estiver trabalhando; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade 
do serviço e orientação superior. 

  
 
Emprego Público/Função – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés 
• Atribuições/Descrição de Função – Atender às manobras da embarcação, ocupando os postos para os quais tenha sido escalado; ajudar na execução da manobras de fundeio, 

suspender, atracar, desatracar, entrada e saída de diques e quaisquer outras fainas; receber, no convés da embarcação, e transportar para os paióis respectivos o material de 
custeio pertencente à seção de convés; operar os aparelhos de manobra e peso, nas fainas da embarcação (acionar guinchos, suspender e arriar paus de carga, guindastes, 
preparar cábreas, acunhar e desacunhar escotilhas, colocar daias, raleiras, defensas e balões no costado, luz de bulbo, cabo de segurança de proa e popa ou onde se fizer 
necessário; executar os serviços necessários à conservação, tratamento, limpeza e pintura da embarcação, dos paióis (paiol da amarra, conveses, costado, escoltilhas, amuradas, 
escadas, varandas, passarelas, superestruturas, mastros, guindastes, cábreas, gigantes, turcos, tetos, anteparas, balsas, berços, baleeiras, extratores de ar, ventiladores de gola) e 
dos demais compartimentos de sua responsabilidade; baldear e adoçar a embarcação; executar os serviços necessários à conservação e pintura das embarcações auxiliares, 
mangueiras de incêndio, bombas, bóias, salva-vidas, balsas, bancos e todo o material volante; e amantes pelos consertos em estropos e fundas, costura em lona e demais cabos de 
bordo; executar os serviços necessários à conservação dos próprios camarotes; colocar na proa e popa, junto às tomadas de carga e combustível, e nos locais de embarque de 
cargas perigosas, o material móvel de combate a incêndio, quando determinado pelo Oficial responsável. É de sua responsabilidade a informação, acompanhamento, consumo e 
performance dos motores. Deverá informar o desenvolvimento e falhas e comunicar ao comandante, verbalmente ,e através de relatório. É fundamental estabelecer um CONTRATO 
DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA com o fabricante, quando o Marinheiro irá acompanhar as revisões e garantias programadas; levantamento das especificações dos óleos utilizados 
na embarcação e controle de estoque (óleo de rabeta; óleo hidráulico (somente motor direito); líquido refrigerante do radiador – encontrados em São Paulo e de uso constante). 
Conhecer o trecho do rio São Francisco – de Pirapora/MG até a divisa com o estado da Bahia, ter habilidade e domínio nas operações com os equipamentos auxiliares (GPS, 
SONAR, RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO); deve estar apto a executar o preenchimento de relatórios, diários de bordo, formulários, pedidos e requisições que se fizerem necessárias;  
zelar pela segurança pessoal, dos embarcados e pela embarcação; adquirir entendimento sobre equipamentos a bordo, como o de monitoramento (qualidade de água) e 



envolvimento com a proposta de trabalho a ser realizada pela embarcação; ser responsável pelos serviços de conservação, tratamento, limpeza, além do auxílio nas manobras da 
embarcação:  atracar e desatracar. 

 
Emprego Público/Função – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas 
• Atribuições/Descrição de Função – Dar cumprimento às ordens de serviço recebidas para a boa condução, conservação e limpeza de todos os motores e equipamentos, zelando 

pelo seu bom funcionamento; executar os serviços para os quais for designado, tais como do encarregado dos motores, caldeiras, sistema elétrico, frigoríficas, bombas, aparelhos de 
governo, aparelhos de suspender e de movimentação de carga, sistema de óleo combustível e água de alimentação; incumbir-se dos serviços de reparos que possam ser feitos com 
recursos de bordo, além da conservação e ajustagem dos diversos equipamentos; responder pela guarda e conservação das ferramentas que lhe forem entregues, assinando a 
respectiva cautela e responsabilizando-se pelas faltas que ocorrerem; executar todos os serviços afeitos à sua especialidade, de modo a manter todos os aparelhos, instalações 
mecânicas, hidráulicas e pneumáticas funcionando corretamente; estar presente na praça de máquinas, ou em outro local previamente de terminado, durante as manobras da 
embarcação; inspecionar, com antecedência, os sistemas necessários à manobra da embarcação, mantendo-os sempre em boas condições de funcionamento; dar imediato 
conhecimento de todas as ocorrências verificadas dos serviços afeitos à sua especialidade; zelar pela boa conservação e bom funcionamento das máquinas, aparelhos e 
ferramentas a bordo, mantendo-as sempre limpas e arrumadas; conhecer o trecho do rio São Francisco – de Pirapora/MG até a divisa com o estado da Bahia, ter habilidade e 
domínio nas operações com os equipamentos auxiliares (GPS, SONAR, RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO); deve estar apto à realizar o preenchimento de relatórios, diários de bordo, 
formulários, pedidos e requisições que se fizerem necessárias;  zelar pela segurança pessoal, dos embarcados e pela embarcação; adquirir entendimento sobre equipamentos a 
bordo, com o de monitoramento (qualidade de água) e envolvimento com a proposta de trabalho a ser realizada pela embarcação; é de sua responsabilidade a informação, 
acompanhamento sobre o consumo e performance dos motores, além de informar o desenvolvimento e falhas, verbalmente, e através de relatórios ao Marinheiro Fluvial de Convés 
para que se possam tomar as providências; deverá acompanhar as revisões e garantias junto ao fabricante e controlar o estoque de óleos. 

 
Emprego Público/Função – Marinheiro Fluvial de Convés 
• Atribuições/Descrição de Função – Cumprir, e fazer cumprir por todos de bordo, as leis e regulamentos em vigor, mantendo a disciplina de sua embarcação, zelando pela 

execução dos deveres dos tripulantes de todas as categorias e funções sob as suas ordens; inspecionar a embarcação, diariamente, para verificar as condições de segurança, 
asseio e higiene, notificando a Administração sobre as necessidades da embarcação; cumprir as disposições previstas nas instruções sobre os meios de salvamento e tomar as 
providências necessárias à segurança da embarcação, em tráfego ou parada; Instruir todos os tripulantes no sentido de que conheçam seus deveres; fiscalizar o carregamento da 
embarcação para evitar carga e passageiros além da capacidade autorizada pela Capitania dos Portos; cumprir, e fazer cumprir ,o regulamento para evitar abalroamento; resistir, por 
todos os meios e modos, ás violências que forem intentadas contra a embarcação e sua carga, garantindo-se, documentadamente, por protesto; dar conhecimento à administração e 
à Capitania dos Portos de todas as irregularidades havidas a bordo; Impor penas disciplinares aos seus subordinados que deixarem de cumprir o dever ou perturbarem a ordem da 
embarcação; fazer alijar a carga, quando necessário, e por motivo de força maior, que ponha em perigo a embarcação, a tripulação ou passageiros, registrando, de forma detalhada, 
a ocorrência no “Diário da Navegação”; fazer cumprir o informe do dia, conforme determina o Regulamento de Informes para a Marinha Mercante do Brasil; autorizar os serviços 
extraordinários a bordo que se fizerem necessários, de acordo com as leis que regem a matéria; ter sempre prontos os documentos exigidos pela Capitania dos Portos; fiscalizar o 
serviço e o abastecimento de combustível e aguada, para assegurar a normalidade da viagem; certificar-se de que os tripulantes estão a bordo, antes da saída da embarcação; 
proceder, por ocasião da passagem de Comando de sua embarcação, à inspeção geral da mesma, em companhia de seu substituto; conhecer o  trecho do rio São Francisco – de 
Pirapora/MG até a divisa com o estado da Bahia; ter habilidade e domínio nas operações com os equipamentos auxiliares (GPS, SONAR, RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO); estar apto 
para realizar preenchimento de relatórios, diários de bordo, formulários, pedidos e requisições que se fizerem necessárias;  zelar pela segurança pessoal, dos embarcados e pela 
embarcação;  adquirir entendimento sobre equipamentos a bordo, como de monitoramento (qualidade de água) e envolvimento com a proposta de trabalho a ser realizada pela 
embarcação. 

 
Emprego Público/função – Mecânico de Manutenção de Fotocopiadora 
• Atribuições/Descrição de Função – Realizar manutenções corretivas e preventivas em fotocopiadoras; consertar e instalar aparelhos eletrônicos; diagnosticar defeitos; treinar, 

orientar e avaliar o desempenho de operadores; estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho. 
 
  
Emprego Público/função – Mecânico/ Eletricista de Autos a Diesel 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar atividades de conservação na área de mecânica e eletricidade de autos a diesel; determinar e especificar ferramentas e materiais  

necessários à execução dos trabalhos; efetuar consertos e trocas de peças; reparar e reformar estruturas, peças, latarias e componentes diversos; executar regulagem de bicos e 
bombas injetoras; executar serviços de suspensão e de mecânica em geral, em autos a diesel; ter especialização em suspensão, em injeção eletrônica e conhecimentos de 
mecânica em geral; diagnosticar e reparar alternadores, motores de arranque, vidros elétricos e problemas elétricos em geral; executar atividades de instalação e manutenção 
hidráulica e elétrica; realizar trabalhos de instalação, de regulagem, de reforma, de substituição, de revisão e de conservação de sistemas elétricos, de motores, de bombas, de 
reguladores de voltagem, de transformadores e de outros aparelhos elétricos em geral;  executar os serviços de mecânica e de pintura em veículos automotores e em máquinas em 
geral; ter conhecimento geral em pá carregadeira, trator de esteira, máquina  moto-niveladora e outros,  executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior.  

 
Emprego Público/função – Mecânico/ Eletricista de Veículos Automotores a Álcool e a Gasolina  
• Atribuições/Descrição de Função – Executar atividades de conservação na área de mecânica e na de eletricidade em veículos automotores a álcool e a gasolina; determinar e 

especificar ferramentas e materiais  necessários à execução dos trabalhos; efetuar consertos e trocas de peças; reparar e reformar estruturas, peças, latarias e componentes 
diversos; ter especialização em suspensão e em injeção eletrônica; ter conhecimentos de mecânica em geral; executar regulagem de bicos e de bombas injetoras; executar serviços 
de suspensão e mecânica em geral em autos a álcool e a gasolina; diagnosticar e reparar alternadores, motores de arranque, vidros elétricos e problemas de eletricidade de veículos 
automotores à álcool e a gasolina em geral; executar atividades de instalação e manutenção hidráulica e elétrica; realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, 
revisão e conservação de sistemas elétricos, motores, bombas, reguladores de voltagem, transformadores e outros aparelhos elétricos em geral; executar os serviços de mecânica, 
pintura em veículos automotores e máquinas em geral; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
 
Emprego Público/função – Médico Auditor 
• Atribuições/Descrição de Função – O profissional desta área tem que ter conhecimento do Código de Ética Médica, saber executar auditoria e análise de contas médico-

hospitalares e, também, auditoria aplicada à estatística; ter conhecimento de tabelas de honorários e procedimentos médicos; exercer as atividades que envolvem conhecimentos 
administrativos, contábeis e burocráticos; conferir as faturas dos hospitais e/ ou das clínicas; executar atividades de instrução e de análise de processos, de cálculos previdenciários, 
de manutenção e de revisão de direitos ao recebimento de benefícios; liberar procedimentos; ler contratos; verificar se os pedidos estão de acordo com a técnica estabelecida pela 
medicina; analisar o registro de operações e rotinas contábeis; realizar estudos técnicos e estatísticos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior. 

 
 
Emprego Público/Função – Monitor de Atividades Educacionais  
• Atribuições/Descrição de Função – Desenvolver atividades na área de esportes e recreação; acompanhar e avaliar as crianças; trabalhar o desenvolvimento das mesmas; 

acompanhar a execução dos exercícios escolares das crianças; desenvolver e estruturar atividades que colaborem para o desenvolvimento cognitivo e humano das mesmas; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
 
Emprego Público/Função – Motorista Carteira B  ( Feminino/ Masculino) 
• Atribuições/Descrição de Função – •Escolaridade/Pré-Requisitos- 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 retirada de materiais, documentos, correspondências, volumes, encomendas, assinando ou solicitando o protocolo que comprova a execução dos serviços; controlar 



carga e descarga de materiais e máquinas; zelar pela conservação de materiais, de equipamentos, de móveis,de utensílios e de documentos transportados; atender à legislação, 
usando o 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 
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 poder durante a realização dos serviços e zelar pela mesma; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 
Emprego Público/Função – Motorista Carteira D ( Feminino/ Masculino) 
• Atribuições/Descrição de Função: 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, controlar carga e 
descarga de materiais e máquinas; zelar pela conservação de materiais, de equipamentos, de móveis, de utensílios e de documentos transportados, 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 poder durante a realização dos serviços e zelar pela mesma; executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 

Emprego Público/Função – Oficial de Manutenção Predial 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar manutenções elétrica e hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; 

realizar manutenção de carpintaria e marcenaria, consertando móveis, substituindo e ajustando portas e janelas, trocando peças e reparando pisos e assoalhos;  conservar alvenaria 
e fachadas e recuperar pinturas; impermeabilizar superfícies, lavando, preparando e aplicando produtos; montar equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando o local e 
instalando peças e componentes em equipamentos; executar serviços gerais em residências (troca de chuveiros, conserto de portas e janelas, entre outros); trabalhar seguindo as 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 
Emprego Público/Função – Operador de Caldeira 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços na caldeira; preparar máquinas e equipamentos para a operação; controlar o funcionamento das caldeiras e a qualidade da 

água; operar e fazer manutenção em caldeira industrial elétrica ou a óleo diesel e também em máquinas e equipamentos utilizados para a operação; controlar a tiragem para gases 
da fornalha, a pressão da caldeira, a quantidade de combustível na fornalha, o nível de água no tanque de alimentação, a distribuição de vapor e outros; vistoriar tubulações da 
caldeira, controlar a tiragem do vapor da caldeira e outros; realizar manutenção de rotina, identificando defeitos, limpando queimadores e filtros de óleo combustível e de óleos 
lubrificantes, trocando estes filtros em máquinas e equipamentos, realizando pequenos reparos e monitorando a  manutenção dos mesmos; zelar pela conservação do equipamento; 
trabalhar segundo normas e procedimentos de segurança; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Operador de Luz  
• Atribuições/Descrição de Função – Montar unidades fixas e móveis de acessórios de canhões de luz, em espetáculos de maior porte, seguindo projeto do iluminador para dotar o 

espetáculo dos efeitos cênicos previstos. Afinar refletores de luz, aplicando-lhes gelatina na proporção correta, obtendo cores e efeitos previstos, para atender ao estabelecido no 
plano do iluminador. Verificar o estado de funcionamento da iluminação cênica, solicitando manutenção eletrônica, para garantir condições de perfeito funcionamento da 
aparelhagem. Operar a mesa de iluminação cênica, em espetáculos de médio e grande porte, seguindo orientação do iluminador, guiando-se pelos roteiros para obter os efeitos 
programados. Auxiliar na conservação e limpeza de equipamentos elétricos do palco (canhões, mesas, luminárias, refletores). Executar outras tarefas correlatas conforme 
necessidades do serviço e orientação superior. 

 
 
Emprego Público/Função – Operador de Máquina Rodoviária  
• Atribuições/Descrição de Função – Operar máquinas rodoviárias para executar trabalhos de construção, de melhoramento, de restauração, de conservação e de sinalização de 

estradas; operar máquinas pesadas como trator, retroescavadeira, trator de esteira, motoniveladora, trator agrícola, pá mecânica e roçadeira mecanizada acoplada ao trator agrícola; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
  
 Emprego Público/função – Operador de Palco  
• Atribuições/Descrição de Função – Ter conhecimento em instalações elétricas para montagem de stands, feiras e outros eventos; saber lidar com público e tomar decisões 

relacionadas com a área técnica; montar exposições artísticas e culturais, dispondo os painéis e as obras conforme orientação recebida; receber e transportar obras de arte; elaborar 
programação visual de exposições de menor porte; montar chassis e molduras em desenhos e gravuras; identificar e etiquetar peças expostas etc; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 
Emprego Público/função – Operador de Telemarketing/Teledigifonista 
• Atribuições/Descrição de Função – Atender e responder à chamadas telefônicas sempre que possível antes do terceiro toque; tomar nota de consultas de informações e registrar 

as informações no computador; fornecer informações ou aconselhamentos; identificar o serviço e a pessoa que atende; tratar o usuário com respeito, evitando o uso de gírias e 
termos pejorativos; manter a calma para que possa haver um bom entendimento, caso o usuário esteja nervoso; ouvir o usuário sem o interromper e dando oportunidade para que se 
expresse, questionando ao final, o que não ficou claro; distinguir fatos de opiniões e impressões ao ouvir o usuário; ser breve no atendimento; ter excelente comunicação verbal e 
habilidade de saber ouvir; ter voz clara, dicção fluente e boa audição, além de boas maneiras ao usar o telefone; permanecer sentado por longos períodos de tempo; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 
Emprego Público/Função – Operador de Som 
• Atribuições/Descrição de Função – Orientar a montagem e a operação da aparelhagem de som antes e durante a realização de espetáculos cênicos, de teatro e dança, para 

assegurar, aos mesmos, a trilha sonora planejada. Estudar a trilha sonora dos espetáculos cênicos com os diretores e orientar a instalação de microfones e outros aparelhos para 
dotar o espetáculo dos efeitos sonoros previstos. Participar dos ensaios dos espetáculos cênicos, observando a movimentação dos atores e as necessidades sonoras, para subsidiar 
suas atividades durante os espetáculos. Verificar as condições de funcionamento da aparelhagem de som, testando os mecanismos, observando as caixas acústicas, para solicitar 
manutenção técnica e assegurar o desempenho correto dos mesmos durante os espetáculos. Identificar o equipamento de som, existente no teatro, estudando seu potencial de 
reprodução e ampliação, para adequá-lo ao espaço físico de atuação da orquestra, da Cia de Dança, do Coro ao se apresentarem fora da Fundação. Executar outras tarefas 
correlatas conforme necessidades do serviço e orientação superior. 

 
 
Emprego Público/Função – Pedreiro 
• Atribuições/Descrição de Função – Organizar e preparar o local de trabalho, especificando e calculando os materiais a serem utilizados na obra; selecionar as ferramentas e os 

equipamentos; selecionar os equipamentos de segurança e usá-los adequadamente; construir as fundações: construir gabaritos para locação da obra, cavar local para as sapatas, 
providenciar as fôrmas para as fundações, preparar o concreto e aplicá-lo nas fundações; construir as estruturas de alvenaria: esquadrejar as alvenarias, preparar argamassa para 
assentamento, aprumar, nivelar e alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar pilares, pilaretes e lajes; aplicar revestimentos e contrapisos; 



executar trabalhos de alvenaria, reboque e acabamento; fazer assentamento de marcos de portas, janelas e cerâmicas; executar serviços de pedreiro em geral; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 
Emprego Público/Função – Porteiro/Vigia    ( Feminino/ Masculino) 
• Atribuições/Descrição de Função – Atender o público interno e externo; direcionar e orientar o público, obedecendo às normas internas do local de trabalho; controlar a entrada e a 

saída de pessoas (empregados e visitantes); controlar a entrada e a saída de veículos, de materiais e de equipamentos; operar equipamentos de comunicação (rádio, telefone, etc) e 
de segurança (alarme, câmeras de vídeo, etc); digitar relatórios, quando o setor for informatizado; elaborar relatório diário de ocorrência em livro próprio de maneira clara e objetiva; 
acionar as autoridades policiais quando necessário; zelar pela ordem e disciplina do seu local de trabalho; garantir a segurança patrimonial; receber, discriminar, protocolar e distribuir 
correspondências, documentos, pequenos volumes e encomendas; prevenir a ocorrência de incêndios; receber e transmitir recados, registrando as informações; zelar pela 
conservação e limpeza de equipamentos usados em seu trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 
 Emprego Público/Função –  Projecionista de Cinema 
• Atribuições/Descrição de Função – Operar os aparelhos de projeção cinematográfica e aparelhos correspondentes de produção de sons, instalando filmes, rebobinando carretéis 

para possibilitar a exibição de filmes como atividade cultural; acompanhar o funcionamento do projetor, observando todo o desenrolar da fita, para efetuar a troca ou mudança de 
carretel no momento exato; reparar trechos do filme que se acharem em mau estado, procedendo a uma revisão prévia minuciosa, emendando a fita e / ou reparando defeitos no 
som, para garantir uma boa projeção; operar projetor de slides e retro-projetores, executando previamente uma revisão nas máquinas e nos slides quanto a seu funcionamento e 
manutenção material, para ilustração de palestras, debates, seminários e outras atividades culturais; executar serviços de manutenção dos maquinários e/ ou equipamentos, 
limpando letras, lubrificando as partes mecânicas e efetuando pequenos reparos para conservá-los em bom estado de funcionamento; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Recepcionista     ( Feminino/ Masculino ) 
• Atribuições/Descrição de Função – Recepcionar, informar e encaminhar o público interno e externo, obedecendo às normas internas do local de trabalho; atender telefones, anotar 

e transmitir recados; identificar e registrar visitantes; receber, conferir, registrar e distribuir correspondências e documentos; repassar informações e relatórios conforme a 
necessidade do serviço; controlar entrada e saída de visitantes, de equipamentos e de utensílios; operar máquinas de escritório de natureza simples, tais como: telefones, 
computadores, impressoras, aparelhos de fax e outros; responder a chamadas telefônicas, propiciando informações gerais e precisas, interna e externamente; informar à segurança 
do local de trabalho sobre pessoas ou movimentações estranhas ao setor; manter a higienização e a limpeza do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Secretária Executiva  ( Feminino/ Masculino ) 
• Atribuições/Descrição de Função – Planejar,organizar  e executar serviços secretária; assistir e assessorar diretamente superiores e hierárquicos; coletar informações para a 

consecução de objetivos e metas da entidade, inclusive em idioma estrangeiro; interpretar e sintetizar textos e documentos; registra e distribuir expedientes e outra tarefas 
correlatas,avaliando e selecionando  a correspondência , alem de controlar os serviços auxiliares de escritório; orientar  a avaliação e seleção da correspondência para fins de 
encaminhamento á chefia; ter conhecimentos de protocolares; efetuar o recebimento, a expedição e o controle de documentos de protocolo; redigir; digitar,registrar e encaminhar 
atas, correspondência, documentos, ofícios,relatórios e cartas; executar o controle do arquivo da chefia e arquivar documentos; programar e controlar  a agenda da chefia registrando 
compromissos e reuniões; executar outras tarefas correlatas conforme necessidade do serviço e orientação superior . 

 
Emprego Público/função – Serralheiro e Soldador 
• Atribuições/Descrição de Função – Confeccionar portas, janelas, basculantes e portões; fazer esquadrias de alumínio e de ferro; trabalhar com solda elétrica e com policorte; 

executar serviços especializados de serralheria, utilizando ferramentas e maquinário apropriados; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 
superior. 

  
Emprego Público/função – Servente de Serviços Gerais  ( Feminino/ Masculino ) 
 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a 

conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente em lixeiras, em incinerador ou em outro local 
previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e limpeza de equipamentos e utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas 
dos mesmos; manter os móveis encerados;  utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho; zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho; manusear e 
dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó, etc); responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a limpeza; executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
 
Emprego Público/função – Servente Braçal   ( Feminino/ Masculino) 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar serviços que exijam grande vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de 

utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; auxiliar na execução de atividades de montagem e de desmontagem de mobiliários, 
executar a remoção de mobiliários; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras em incinerador ou em outro local  
previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e  perdas 
dos mesmos; executar  serviços braçais de deslocamento de móveis e de utensílios, remoção de entulhos, pequenos reparos, capina e outros; manter e dominar máquinas 
industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 
Emprego Público/Função – Sociólogo 
•       Atribuições/Descrição de Função – Realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas; participar da gestão territorial e sócio-ambiental; estudar o patrimônio               

arqueológico; gerir patrimônio histórico e cultural. Realizar pesquisa de mercado. Participar da elaboração, implementação e avaliação de políticas e programas públicos; organizar 
informações sociais, culturais e políticas. Elaborar documentos técnico-científicos. 

 
 
Emprego Público/Função – Técnico de Som   
• Atribuições/Descrição de Função – Avaliar, projetar e montar sistemas de sonorização ambiente e externa (PA’s); conhecer os equipamentos, suas finalidades e utilização; ter 

conhecimento de eletrônica para reparos e manutenção, quando necessário; zelar pelos materiais e equipamentos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do 
serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Técnico em Estradas  
• Atribuições/Descrição de Função – Planejar a execução do trabalho e supervisionar equipes de trabalhadores de construção de obras de infra-estrutura. Auxiliar engenheiros no 

desenvolvimento de projetos, no levantamento e tabulação de dados e na vistoria técnica. Estruturar o serviço de coleta de resíduos sólidos das obras, controlando os procedimentos 
de preservação de meio ambiente. Realizar trabalhos de laboratórios, vendas e compras de matérias e equipamentos. Padronizar procedimentos técnicos; executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
 
 



Emprego Público/Função – Técnico em Eletrônica  
• Atribuições/Descrição de Função – Consertar e instalar aparelhos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e 

preditivas; sugerir mudanças no processo de produção; criar e implementar dispositivos de automação; redigir documentação técnica; organizar o local de trabalho. Executar 
atividades de monitorização em carrinhos de anestesia;  executar outras tarefas correlatas,  conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

  
Emprego Público/Função – Técnico em Informática 
• Atribuições/Descrição de Função – Executar a manutenção de equipamentos de informática e suporte em softwares diversos a usuários; ter conhecimento de implantação em 

ambiente de rede; orientar, coordenar e controlar atividades relativas aos equipamentos de informática; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior.  

  
Emprego Público/Função – Técnico em Telefonia 
• Atribuições/Descrição de Função – Instalar ramais na Central; programar a Central Telefônica; consertar aparelhos telefônicos; testar, periodicamente, os troncos de entrada e 

saída; instalar novos pontos de rede estruturada; executar serviços de reparo e manutenção em telefonia; manter e aferir equipamentos eletro-eletrônicos de radiodifusão e telefonia; 
realizar testes de prospecção eletromagnética para viabilização de estações de  radiodifusão e enlaces de telefonia mono-canal; instalar estações de radiodifusão em VHF/UHF/SHF; 
instalar enlaces monocanal em telefonia; auxiliar na confecção de projetos de estações de radiodifusão e telefonia rural e demais atividades pertinentes à formação; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Topógrafo 
•       Atribuições/Descrição de Função  – Executar levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; implantar, no campo, pontos 

de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejar trabalhos em geomática; analisar documentos e informações 
cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e 
amarração, coletando dados geométricos. Efetuar cálculos e desenhos e elaborar documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, 
restituindo fotografias aéreas. 

 
Emprego Público/Função – Vigia Motorizado II  
• Atribuições/Descrição de Função – Fiscalizar e vigiar áreas internas das reservas florestais e mananciais, atuando contra pescadores, caçadores e demais situações típicas; fazer 

rondas em parques estaduais; auxiliar na prevenção e no combate a focos de incêndio; conduzir a motocicleta e/ou veículo, usando obrigatoriamente o capacete e os equipamentos 
de proteção e de segurança na condução da motocicleta e/ou veículo; observar e obedecer às regras de trânsito; zelar pela limpeza, conservação e manutenção da motocicleta e do 
veículo; providenciar abastecimento, lubrificante e regulagem da motocicleta e/ou  veículo; manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços; manter 
suas carteiras de habilitação atualizadas; executar outras tarefas correlatas conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 
Emprego Público/Função – Vigia Motorizado III 
• Atribuições/Descrição de Função – Fiscalizar e vigiar áreas internas das reservas florestais e mananciais, atuando contra pescadores, caçadores e demais situações típicas; fazer 

rondas em parques estaduais; auxiliar na prevenção e no combate a focos de incêndio; conduzir a motocicleta e/ou veículo, usando obrigatoriamente o capacete e os equipamentos 
de proteção e de segurança na condução da motocicleta e/ou veículo; observar e obedecer às regras de trânsito; zelar pela limpeza, conservação e manutenção da motocicleta e do 
veículo; providenciar abastecimento, lubrificante e regulagem da motocicleta e/ou  veículo; manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços; manter 
suas carteiras de habilitação atualizadas; executar outras tarefas correlatas conforme necessidade do serviço e orientação superior. 


