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CARGO: Agente de Saúde 
 
DESCRIÇÃO: Fiscalizar mercados, feiras, casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde 

pública, matadouros e abatedouros. Participar nas ações de controle de zoonoses. Fiscalizar atos de 
depredação contra a fauna e a flora do Município. Executar ações de vigilância das epidemias ou endemias: 
leptospirose, dengue, malária, febre amarela, esquistossomose, leishmaniose e outras. Executar as demais 
ações de vigilância sanitária compatíveis com o cargo e determinadas pela chefia imediata.  

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Agente Sanitário 
 
DESCRIÇÃO: Realizar ações simplificadas de promoção e proteção da saúde, fazendo visitas domiciliares, 

desenvolvendo trabalho de educação em saúde, individual ou grupal e elaborando boletins de produção e 
relatórios dessas visitas. Participar de levantamentos sócio-econômico-sanitários. Realizar campanhas de 
prevenção de doenças para assegurar a manutenção das condições de saúde da população. Realizar serviços 
de fiscalização na área de higiene e saúde em equipamentos comunitários, entidades e em domicílios, 
observando as condições sanitárias para assegurar a preservação da saúde da coletividade. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Auxiliar de Pedreiro 
 
DESCRIÇÃO: Preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, 

para assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais similares. Executar atividades relativas à abertura 
e fechamento de valas. Construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e 
instruções recebidas. Executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e 
estruturas diversas. Montar tubulações destinadas a galerias de água e demais obras de alvenaria executadas 
pela Prefeitura. Executar revestimentos impermeáveis em reservatórios, canalização de água, poços, paredes, 
lajes e outros. Efetuar reparos em vias públicas e logradouros, utilizando o material e equipamento adequado 
para tanto. Obedecer às escalas de serviços previamente estabelecidas. Desempenhar outras atribuições afins 
e atividades correlatas. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Eletricista 
 
DESCRIÇÃO: Instalar e fazer manutenção das redes de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-se por 

esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom 
funcionamento do sistema elétrico. Executar trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros 
de distribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para 
estruturar a parte geral da instalação elétrica. Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, 
utilizando alicates, chaves, conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação para completar 
o serviço de instalação. Promover instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, 
interruptores, disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e 
outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia. Realizar a manutenção e instalação 
de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas pela organização, montando as 
luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados. Executar a manutenção preventiva e corretiva 
de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes danificadas, para assegurar seu perfeito 
funcionamento. Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de 
instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade de 
segurança. Promover a instalação, reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores, 
utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia elétrica. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
============================================================================================ 
 
 
 
 



CARGO: Encanador 
 
DESCRIÇÃO: Estudar o trabalho a ser executado analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações 

para programar o roteiro de operações. Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas 
paredes, muros e escavações do solo, utilizando-se de instrumentos de traçagem ou marcação para orientar a 
instalação do sistema projetado. Executar a instalação de rede primária e secundária de água e esgoto 
inclusive seu desentupimento em obras públicas de construção civil, abrindo valetas no solo ou rasgos em 
paredes para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações dos croquis, esquemas ou 
projetos. Executar os serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráulicos, efetuando a 
substituição ou reparação de peças para mantê-los em bom funcionamento. Testar as redes hidro-sanitárias 
instaladas ou os equipamentos reparados, utilizando ferramentas específicas para garantir sua funcionalidade. 
Elaborar o orçamento do material hidráulico, baseando-se nos projetos e obras para a aquisição do que é 
necessário. Utilizar o veículo “caminhão bombeiro” para executar tarefas de desentupimento de redes ou 
serviços correlatos. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Engenheiro 
 
DESCRIÇÃO: Executar ou supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos. Estudar projetos dando o devido parecer, 

dirigir ou fiscalizar a construção de edifícios e suas obras complementares. Projetar, dirigir ou fiscalizar a 
construção de estrada de rodagem, bem como obras de captação e abastecimento de água e drenagem de 
irrigação das destinadas ao aproveitamento de energia das relativas ao saneamento urbano e rural. Projetar, 
fiscalizar e dirigir trabalhos de urbanismo em geral. Realizar perícias e fazer arbitramentos. Estudar, projetar e 
executar as instalações de força motriz, mecânica, eletrônica e outras que utilizem energia elétrica, bem como 
as oficinas em geral de usinas elétricas e de redes de distribuição elétrica. Executar outras tarefas afins. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Fiscal de Tributos 
 
DESCRIÇÃO: Fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correta 

inscrição quanto ao tipo de atividades, recolhimento de taxas e tributos municipais, ou licença de 
funcionamento para notificar as irregularidades encontradas. Autuar, notificar e intimar os infratores das 
obrigações tributárias e das normas municipais, com base em vistorias realizadas, para prestarem 
esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à Prefeitura Municipal. Elaborar relatórios de irregularidades 
encontradas, com base nas vistorias efetuadas, informando seus superiores para que as providências sejam 
tomadas. Autuar e notificar os contribuintes que cometeram infrações e informá-los sobre a legislação vigente, 
visando à regularização da situação e o cumprimento da lei. Manter-se atualizado sobre a política de 
fiscalização tributária, acompanhando as alterações e divulgações feitas em publicações especializadas, 
colaborando para difundir a legislação vigente. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato.  

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Gari 
 
DESCRIÇÃO: Varrer, capinar, remover entulhos de vias urbanas e logradouros. Roçar pastos, fazer e consertar cercas 

de arame, abrir valetas, tapar buracos, fazer desentupimento, limpar meio-fios e calhas, limpar e reparar 
estradas e bueiros. Remover lixos e detritos, desinfetar bens móveis e imóveis, lavar e limpar veículos. Plantar, 
zelar, adubar, pulverizar, regar, podar, cortar árvores, gramas, flores e hortaliças. Preparar canteiros, viveiros, 
sementes e mudas. Transportar e carregar material de um local para o outro. Desempenhar outras tarefas 
semelhantes. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Leiturista 
 
DESCRIÇÃO: Efetuar leitura junto aos mostradores dos hidrômetros industriais ou residenciais, registrando o consumo e 

anotando irregularidades, auxiliando na emissão e controle de contas. Efetuar entrega das contas e outros 
avisos e informativos nos imóveis dos usuários seguindo as rotas dos endereços previamente traçados. 

 
============================================================================================ 
 
 
 
 
 



CARGO: Lixeiro 
 
DESCRIÇÃO: Coletar lixo acumulado em logradouro público e outras locais, despejando-os em veículos e depósitos 

apropriados. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Mecânico 
 
DESCRIÇÃO: Consertar automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando assegurar 

as condições de funcionamento. Examinar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente ou 
por meio de aparelhos ou banco de provas para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento. 
Efetuar a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de 
ignição, de direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e 
instrumentos apropriados para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento. Recondicionar o 
equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, 
enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas para complementar a manutenção do veículo. 
Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios 
necessários para a execução dos serviços. Efetuar a montagem dos demais componentes dos veículos e 
máquinas rodoviárias, guiando-se pelos desenhos ou especificações pertinentes para possibilitar sua utiliza-
ção. Testar os veículos e máquinas uma vez montados para comprovar o resultado dos serviços realizados. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Médico 
 
DESCRIÇÃO: Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, 

sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista. Registrar a consulta 
médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar a 
orientação adequada. Analisar e interpretar resultados do exame de raio X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com padrões normais para confirmar e informar o diagnóstico. Prescrever 
medicamentos indicando dosagens e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem 
observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente. Efetuar exames médicos destinados à 
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e 
mental das mesmas para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Prestar atendimento de urgência em 
casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica 
adequada para prevenir consequências mais graves ao trabalhador. Emitir atestados de saúde, sanidade e 
aptidão física e mental e de óbito para atender às determinações legais. Participar dos programas de saúde 
pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização de um conjunto 
com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a 
saúde no Município. Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 
informações sobre as necessidades na unidade de saúde para promover a saúde e o bem-estar da 
comunidade. Zelar pela preservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e 
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Monitor de Creche 
 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em creches, levando as crianças a exprimirem-se através 

de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e social, bem como executar 
serviços de atendimento às crianças, cuidando da alimentação, higiene e recreação. Planejar e executar 
trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais 
atividades, visando desenvolver nas crianças as capacidades de iniciativa, cooperação, criatividade e 
relacionamento social. Ministrar aulas, aplicando exercícios de coordenação motora para que as crianças 
desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita. Elaborar boletins de 
controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando 
atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos para possibilitar a avaliação do 
desenvolvimento do curso. Orientar as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando-as no banho, vestir, 
calçar, pentear e guardar seus pertences para garantir o seu bem-estar. Auxiliar nas refeições, alimentando as 
crianças ou orientando-as sobre o comportamento à mesa. Controlar os horários de repouso das crianças, 
preparando a roupa de cama para assegurar o seu bem-estar e saúde. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 

 
============================================================================================ 



 
CARGO: Motorista (Geral) 
 
DESCRIÇÃO: Dirigir carros oficiais, caçambas, caminhões, máquinas leves e pesadas, guinchos, guindastes, máquinas 

de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e 
ônibus destinados ao transporte de cargas e passageiros. Auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no 
veículo, ajudar também na descarga, quando necessário. Recolher o veículo à garagem quando concluída a 
jornada de trabalho, verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, velas, buzinas, indicadores 
de direção de dínamos, verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, executar pequenos reparos de 
emergência, comunicar o chefe imediato qualquer irregularidade no funcionamento do veículo, manter os 
veículos em perfeitas condições de uso, limpando-o por dentro e por fora, encarregar-se dos transportes de 
carga que lhe for confiado. Providenciar, no abastecimento de combustíveis, água e óleo. Comunicar ao seu 
superior imediato qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo. Executar outras tarefas afins. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Operador de Poço Artesiano 
 
DESCRIÇÃO: Ligar e desligar chave de comando. Programar abastecimento das unidades atendidas. Programar 

manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de bombeamento. Executar atividades de manutenção de 
poço artesiano. Retirar vazamentos de ar da tubulação. Substituir as gaxetas de superfície quando necessário. 
Executar atividades de operação de poço artesiano. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade 
do serviço e orientação superior. 

  
============================================================================================ 
 
CARGO: Operador de Máquinas 
 
DESCRIÇÃO: Operar veículos motorizados especiais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de 

esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros. Abrir valetas e 
cortar taludes. Proceder escavações, transportes de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes. 
Auxiliar no conserto de máquinas. Lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis, cuidar da limpeza e 
conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento. Ajustar as correias transportadoras à pilha 
pulmão do conjunto de britagem. Executar outras tarefas afins. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Pedreiro 
 
DESCRIÇÃO: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para construção e reconstrução de obras e 

edifícios públicos, trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumos, construir e reparar alicerces, paredes, 
muros, pisos similares, preparar ou orientar a preparação de argamassa, fazer reboco, preparar e aplicar 
cavações e fazer blocos de cimento. Construir formas e armações de ferro para concreto, colocar telhas, 
azulejos e ladrilhos, armar andaimes, assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros, 
trabalhar com qualquer tipo de massa à base de cal, cimento e outros materiais de construção. Cortar pedras, 
armar formas para fabricação de tubos, remover materiais de construção, responsabilizar-se pelo material 
utilizado, calcular orçamentos e organizar pedidos de material, responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessários à execução das atividades próprias do cargo, executar outras tarefas afins. 

 
============================================================================================ 
 
CARGO: Tratorista 
 
DESCRIÇÃO: Conduzir tratores, providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas, varredoras ou 

pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo de tração ou impulsão para movimentar cargas e 
executar operações de limpeza ou similares. Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento 
das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e 
estacionamento da máquina.  Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as 
instruções de manutenção do fabricante para assegurar seu bom funcionamento. Efetuar o abastecimento dos 
equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, 
utilizando graxa para mantê-las em condições de uso. Registrar as operações realizadas, anotando em um 
diário ou em impressos os tipos e os períodos de trabalho para permitir o controle dos resultados. Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
============================================================================================ 
 
 
 



CARGO: Zelador 
 
DESCRIÇÃO: Executar serviços de recepção e acompanhamento da movimentação de pessoas e bens de modo a zelar 

pelo patrimônio público e pessoas em seu interior, assim como pequenos afazeres afetos a limpeza, 
jardinagem, copa e cantina, além das atividades de apoio a todos os setores da Prefeitura Municipal. 

 
 
 
 


