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ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DE CARGOS, VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES, 

CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS 
 
 
 
 

CARGOS Nº. DE 
VAGAS REQUISITOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTOS 
MAIO/2009 

 
Borracheiro 

 
 19 
*01 

 

Alfabetizado 
 

Disponibilidade 
de horário 

flexível 

Realizar manutenção de 
equipamentos, montar e 
desmontar pneu e 
alinhamento; controlar vida 
útil e utilização do pneu; 
trocar e ressulcar pneu; 
consertar pneus a frio e a 
quente, reparar câmara de ar, 
balancear conjunto de roda e 
pneu; prestar socorro a 
veículos; trabalhar seguindo 
normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção 
ao meio ambiente; e executar 
outras tarefas correlatas e 
afins. 

44 h  
 

De acordo 
com escala a 
ser definida 

pela 
COMURG 

** 
R$ 651,58 

Eletricista de 
Autos 

06 
 

4ª série do 
Ensino 

Fundamental  
 

Disponibilidade 
de horário 

flexível 

Planejar serviços de 
instalação e manutenção em 
veículos, instalar sistemas e 
componentes, conectar 
cabos aos equipamentos e 
acessórios, testar o 
funcionamento, realizar 
manutenção preventiva e 
corretiva, cumprir normas de 
segurança, meio ambiente e 
saúde e realizar com 
qualidade as instalações; e 
executar outras tarefas 
correlatas e afins. 

44 h  
 

 De acordo 
com escala a 
ser definida 

pela 
COMURG 

** 
R$ 651,58 



Lanterneiro 

 
 

06 
 
 

4ª série do 
Ensino 

Fundamental  
 

Disponibilidade 
de horário 

flexível 

 
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 veículos; usar 
processo de soldagem e 
corte, tais como: tig, mig, 
mag e oxigás; preparar 
equipamentos, acessórios e 
consumíveis de soldagem; 
trabalhar seguindo normas de 
segurança, de higiene, 
qualidade e proteção ao meio 
ambiente; e executar outras 
tarefas correlatas e afins. 
 

44 h 
 

 De acordo 
com escala a 
ser definida 

pela 
COMURG 

** 
R$ 651,58 

 

Mecânico a 
Diesel 

   22 
 *02 

4ª série do 
Ensino 

Fundamental 
 

Disponibilidade 
de horário 

flexível 

Revisar com base nos 
manuais de veículos ou de 
acordo com o plano de 
revisões da empresa; fazer 
manutenção preventiva e 
corretiva; montar motores, 
caixas de transmissão 
(câmbio), e diferenciais 
(simples e com redução); 
fazer metrologia 
dimensionada e aplicada; 
operar sistema de 
alimentação de ar e 
combustível; operar sistema 
de arrefecimento do motor; 
operar sistema de 
distribuição de motores; 
executar serviços no conjunto 
móvel do motor e 
lubrificação; executar 
serviços de eletricidade 
básica automotiva; operar 
sistema de freio pneumático; 
operar sistema de 
suspensão; operar sistema 
de substituição e 
recondicionamento dos 
componentes do sistema de 
transmissão; trabalhar 
seguindo normas de 
segurança, de higiene, 
qualidade e proteção ao meio 
ambiente; e executar outras 
tarefas correlatas e afins. 

44 h 
 

De acordo 
com escala a 
ser definida 

pela 
COMURG 

** 
R$ 651,58 



Pintor de 
Autos 03 

4ª série do 
Ensino 

Fundamental 
 
 

Disponibilidade 
de horário 

flexível 

Analisar e preparar as 
superfícies a serem pintadas 
e calcular a quantidade de 
materiais para pintura; 
identificar, preparar, e aplicar 
tintas em superfícies, dar 
polimento e retocar 
superfícies pintadas; secar 
superfícies e reparar 
equipamentos de pintura; 
operar estufa de pintura; e 
executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza 
do cargo. 

44 h 
 

De acordo 
com escala a 
ser definida 

pela 
COMURG 

** 
R$ 651,58 

Torneiro 02 

4ª série do 
Ensino 

Fundamental 
 

Disponibilidade 
de horário 

flexível 

Preparar, regular e operar 
máquinas, ferramentas, que 
usinam peças de metal e 
compósitos; controlar os 
parâmetros e a qualidade das 
peças usinadas, aplicando 
procedimentos de segurança 
às tarefas realizadas; 
planejar seqüências de 
operações, executar cálculos 
técnicos; implementar ações 
de preservação do meio 
ambiente; e executar outras 
tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

44 h  
 

De acordo 
com escala a 
ser definida 

pela 
COMURG 

** 
R$ 651,58 

Trabalhador 
nos Serviços 

de Coleta, 
Limpeza e 

Conservação 
de áreas 

Públicas - 
TLP 

 379 
*21 

Alfabetizado  
 

Disponibilidade 
de horário 

flexível 

Executar serviços de varrição 
de ruas, calçadas e praças; 
coletar lixos, resíduos 
domiciliares, resíduos sólidos 
de serviços de saúde e 
resíduos coletados nos 
serviços de limpeza e 
conservação de áreas 
públicas; acondicionar o lixo 
para que seja coletado e 
encaminhado para o aterro 
sanitário; podar grama, 
rastelar, podas e desbastes 
de árvores e arvoredos; 
recolher lixo vegetal; remover 
entulhos, executar a limpeza 
de áreas baldias e córregos; 
conservar áreas públicas 
lavando-as, pintando guias, 
postes, viadutos, muretas e 
etc.; zelar pela segurança 
das pessoas sinalizando e 
isolando áreas de risco e de 
trabalho; e executar outras 
atribuições compatíveis com 
a natureza do cargo. 

44 h 
 

De acordo 
com escala a 
ser definida 

pela 
COMURG 

** 
R$ 465,00 

* Vagas reservadas aos candidatos Portadores de Deficiência 
 
** Além do vencimento, os ocupantes dos cargos descritos neste Anexo, no efetivo exercício das funções, 
receberão os Adicionais Legais. 
 
Lotação: O candidato aprovado, convocado e contratado será lotado, em qualquer regional do Município, 
independente do local onde resida, de acordo com a necessidade da COMURG. 
 


