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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 
 

ANEXO II – Atribuições dos Cargos 
 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO  
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 
Conservar áreas externas. Executar reparos de manutenção. Desenvolver atividades de apoio em diversas á-
reas. Desentupir encanamentos, reparar fechaduras; trocar telhas; levantar divisórias; substituir portas; ajustar 
portas e janelas; trocar dobradiças e puxadores; trocar fechaduras; consertar forros; repor telhas quebradas; 
substituir caibros e vigas de madeira; trocar vidros; remover detritos de calhas e outras atividades correlatas; 
lavar janelas, paredes e pastilhas; remover pichações; refazer detalhes de molduras; calafetar fendas entre par-
te metálica e alvenaria; fixar cabos de pára-raios; montar andaime; fixar andaime; controlar a circulação de veí-
culos; controlar a movimentação de pessoas; acender e apagar lâmpadas; verificar fechamento de portas e ja-
nelas; relatar avarias nas instalações; fazer limpeza de fossas e caixas d´água; solicitar a retirada de veículos 
que impeçam o trabalho; atuar em trabalhos auxiliares correlatos.    
 
 
COZINHEIRA: 
Organizam e supervisionam serviços de cozinha, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e 
a finalização de alimentos, observando métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos. Preparar 
as refeições primando pela boa qualidade; solicitar aos responsáveis, quando necessários, os gêneros alimentí-
cios utilizados na merenda; conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho, procedendo a 
limpeza dos utensílios; servir a merenda aos escolares; manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições 
de armazenagem e acondicionamento; efetuar todas as tarefas correlatas, tais como: temperar alimentos de 
acordo com métodos de cozimento; controlar tempo e métodos de cozimento; aquecer alimentos pré-
preparados; avaliar sabor, aroma, cor e textura dos alimentos; finalizar molhos quentes e frios; montar alimentos 
de acordo com apresentação definida; decorar pratos de acordo com apresentação definida; encaminhar ali-
mentos prontos para o local apropriado; coletar amostras de alimentos prontos em conformidade com a legisla-
ção; descongelar alimentos; higienizar alimentos; limpar carnes, aves, pescados e vegetais; desossar carnes, 
aves e pescados; porcionar alimentos; marinar carnes, aves, pescados e vegetais; elaborar massas; elaborar 
caldos, fundos e molhos básicos; pré-cozinhar alimentos; colaborar na criação do cardápio; listar ingredientes 
de acordo com o plano de produção e capacidade de armazenamento; quantificar ingredientes; requisitar mate-
riais; especificar alimentos; otimizar uso dos equipamentos; solicitar manutenção de equipamentos; identificar 
necessidade de novos equipamentos; assessorar compras de equipamentos e utensílios; testar receitas; plane-
jar rotina de limpeza; planejar estocagem; informar necessidades de matérias primas. 
 
 
ELETRICISTA: 
Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventivas, preditivas 
e corretivas. Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Elaboram docu-
mentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade, seguran-
ça, higiene, saúde e preservação ambiental. Planejar serviços de manutenção e instalação elétrica, interpretar 
ordens de serviço, orçar serviços de manutenção, estimar tempo de execução do serviço, estimar necessidades 
de mão-de-obra, especificar materiais e componentes eletroeletrônicos, verificar condições físicas do local de 
trabalho, selecionar ferramentas e instrumentos; realizar manutenções preventivas, preditivas, e corretivas, o-
bedecer normas técnicas,  listar equipamentos (máquinas, instrumentos, etc.), listar itens de verificação dos sis-
temas elétricos, inspecionar sensitivamente máquinas e equipamentos, avaliar as necessidades de manuten-
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ção, diagnosticar defeitos elétricos, substituir componentes e dispositivos elétricos, monitorar equipamentos elé-
tricos, ajustar componentes e dispositivos elétricos, testar o funcionamento dos componentes e equipamentos, 
limpar máquinas, equipamentos e local de trabalho; instalar sistemas e componentes elétricos, interpretar es-
quemas elétricos, corrigir esquemas elétricos, instalar calhas, suportes, eletrodutos, conduintes e sistemas es-
truturados, confeccionar chicotes e cablagens elétricos, fixar manualmente chicotes, cablagens, condutores, e-
quipamentos e acessórios, conectar cabos aos equipamentos e acessórios; realizar medições e testes, verificar 
tensões dos sistemas, verificar resistências dos componentes eletroeletrônicos, medir correntes dos circuitos, 
medir fator de potência, verificar aterramento e isolação; realizar serviços segundo normas de segurança, meio 
ambiente e saúde ocupacional, solicitar inspeções dos locais de trabalhou, utilizar equipamentos de segurança 
individual e coletivo, sinalizar equipamentos ou locais de trabalho para isolamento, preencher ordens de serviço, 
preencher formulários de requisição de materiais, emitir parecer técnico, elaborar relatórios de serviços, registrar 
ocorrências de anomalias, elaborar diagramas de comando e força; demonstrar prudência;  
 
 
 
ELETRICISTA TÉCNICO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 
Instalam, ampliam e reparam redes de iluminação pública. Interpretar esquemas elétricos; analisar condições 
técnicas do setor de realização da atividade, analisar condições da área de trabalho, programar atividades con-
forme ordem de serviço, de trabalho e reparo, definir itinerário de visitas, estimar o tempo da manutenção, insta-
lação e ampliação; manter equipamentos de segurança em plenas condições de uso e utiliza-los corretamente, 
utilizar equipamentos de detecção de tensão, efetuar aterramento temporário obrigatório, respeitar normas de 
segurança dos locais de instalação e reparos, adequar o trabalho de acordo com as condições climáticas, sele-
cionar equipamentos e ferramentas, equipar postes, instalar chaves e interruptores, instalar dutos para cabos 
elétricos, selecionar cabos e fios de acordo com tipo e bitola definidos no projeto, instalar proteção elétrica e 
metálica, emendar fios e cabos aéreos, identificar tipos de cabos e conexões; instalar materiais e acessórios, 
condutores, fios e cabos, conectores nos terminais, instalar religador automático; medir tensão de alimentação 
disponível no local, instalar medidores de consumo, testar equipamentos, reparar, transferir e desativar equipa-
mentos; solicitar, por escrito, desligamentos de energia, registrar informações de atendimentos e reparos, regis-
trar utilizações e alterações de projetos, manter registros de informações técnicas; demonstrar senso visual e 
espacial, enfrentar situações de risco, manter-se atualizado. 
 
 
 
ENGENHEIRO AGRONOMO: 
Elabora e supervisiona projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, planejando, orientando e controlando 
técnicas de utilização de terras, para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas, da 
administração municipal ou dos munícipes. Elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e 
clima, efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de se-
mentes, o crescimento de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras caracterís-
ticas dos cultivos agrícolas áreas; estuda os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições 
climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus resultados nas fases da semea-
dura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento de solo e a exploração mais adequada a ca-
da tipo de solo e clima; elabora novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pra-
gas de insetos, e/ou aprimora os já existentes, baseando-se em experiências e pesquisas, para preservar a vida 
das plantas e assegurar o maior rendimento do cultivo; orienta agricultores e outros trabalhadores agrícolas so-
bre sistemas e técnicas de exploração agrícola, fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo dos 
cultivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes, para aumentar a produção e conseguir variedades 
novas ou melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo. 
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GARI: 
Executar tarefa de limpeza em vias publicas, dependências de órgãos públicos; ajardinamento e manutenção 
predial. Varrer vias públicas e calçadões; amontoar detritos e fragmentos; capinar vegetação das guias, calça-
das e margens de rio; recolher o lixo em latões ou sacos plásticos; colocar o lixo no veículo compactador; lavar 
vias públicas após varrição e coleta de feira; pintar guias, sarjetas e alambrados; fazer manutenção de jardim; 
remover o lixo para depósitos e descarga; retirar detritos das margens de rio; separar material para reciclagem; 
faz a limpeza de ruas, parques, bosques, jardins e outros logradouros públicos, fazendo a coleta do material; 
atuar em trabalhos auxiliares correlatos.    
 
 
PEDREIRO I: 
Organizam o local de trabalho na obra; orientam e executam a construção civil, constroem fundações e estrutu-
ras; aplicam revestimentos e contrapisos; atuam no acabamento da obra. Verifica as características da obra, 
examinando a planta e especificações, para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de 
execução do trabalho; orienta a mistura de cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, 
para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 
constrói alicerces, marcar a obra a ser realizada, orienta a cavação do local para as sapatas, providencia as 
formas para as fundações, supervisiona o preparo do concreto, aplicar o concreto nas fundações, confeccionar 
o arranque do pilar e a cinta de fundação, empregando pedras ou cimento, para formar a base de paredes, mu-
ros e construções similares; constroem as estruturas de alvenaria, aprumar, nivelar e alinhar, concretar, chum-
bar montar as lajes pré-moldadas; supervisiona e assenta tijolos, ladrilhos ou pedras; reboca as estruturas cons-
truídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia; fiscaliza o prumo e nivelamento das mesmas, para 
torná-las aptas a outros tipos de revestimento; procede à aplicação de camadas de cimento ou ao assentamen-
to de ladrilhos ou material similar, utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes; aplica uma 
ou várias camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificação, utilizando pá, colher de pedreiro ou 
outro instrumento apropriado, para dar a essas partes acabamento mais esmerado; constrói bases de concreto 
ou de outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes de re-
de elétrica e para outros fins; orienta e executa a demolição de edificações. 
 
 
 
PEDREIRO II: 
Preparam o local de trabalho na obra; auxiliam na execução da construção civil, reformas ou repararão de pré-
dios de alvenaria ou outros materiais, aplicam revestimentos e contrapisos. mistura cimento, areia e água, do-
sando as quantidades de forma adequada, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de alve-
naria, tijolos, ladrilhos e materiais afins; constrói alicerces, cavar o local para as sapatas, preparar o concreto, 
aplicar o concreto nas fundações, confeccionar o arranque do pilar e a cinta de fundação, empregando pedras 
ou cimento, para formar a base de paredes, muros e construções similares; contruir as estruturas de alvenaria, 
aprumar, nivelar e alinhar, concretar, chumbar montar as lajes pré-moldadas; assenta tijolos, ladrilhos ou pe-
dras, superpondo-os em fileiras horizontais ou seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo-os com ar-
gamassa, para levantar paredes, vergas, pilares, degraus de escada e outras partes da construção; reboca as 
estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia e atentando para o prumo e nivela-
mento das mesmas, para torná-las aptas a outros tipos de revestimento; procede à aplicação de camadas de 
cimento ou ao assentamento de ladrilhos ou material similar, utilizando processos apropriados, para revestir pi-
sos e paredes; constrói bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas especificações, para possibili-
tar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins; realiza trabalhos de manutenção corre-
tiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sani-
tários, manilhas e outras peças e chumbando bases danificadas, para reconstituis essas estruturas. Pode armar 
e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução da obra desejada; executa a demolição de edifi-
cações. 
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PINTOR: 
Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrin-
do-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e 
materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais 
etc. Fazer orçamento de pintura de obras ou revestimentos de interiores, analisar projeto de obra, esboçar de-
senho da obra, tirar medidas em obra, calcular as áreas a serem trabalhadas, discriminar serviços, definir mate-
rial (qualidade e tipo), calcular o materiais a serem utilizados; levantar custos de material e mão-de-obra; esta-
belecer cronogramas de execução; apresentar orçamentos; organizar ferramentas, acessórios e equipamentos 
para acabamento de obras, relacionar ferramentas, acessórios e EPI conforme o serviço discriminado, montar 
equipamentos (andaimes, cavaletes, escadas etc); preparar o material para acabamento de obras, misturar tin-
ta, homogenizar a massa corrida, diluir fundos de preparação, diluir tinta, coar tinta, preparar a massa de calafe-
tação, preparar massa de cimento para reboco, preparar cola para fixação de revestimento; verificar condições 
de superfícies a serem trabalhadas; proteger superfícies que não vão ser trabalhadas; remover pinturas, reves-
timentos antigos ou danificados; lixar à mão tetos e paredes com reboco e massas; lixar pisos de madeira com 
máquina; limpar superfícies a serem trabalhadas; tirar nível e prumo de paredes; aplicar massa corrida em toda 
a superfície; aplicar tinta com rolo ou à pistola, verniz em parede, madeira ou concreto, complementar aplicação 
de material com pincel ou trincha; avaliar resultado de aplicação das tintas ou revestimentos; assentar revesti-
mentos com espátula; produzir efeitos de decoração em pinturas (texturização e outros); criar painéis em pare-
des e tetos; compor cores e desenhos dos revestimentos; fazer retoques reaplicando tintas ou revestimentos;   
limpar ferramentas, equipamentos e acessórios; manter limpo o ambiente de trabalho; seguir normas de segu-
rança; manter-se atualizado sobre novos materiais e técnicas; zelar pelos equipamentos, máquinas e acessó-
rios; planejar trabalhos. 
 
 
PROCURADOR JURÍDICO: 
Defender o Município em juízo, ou fora dele, em qualquer matéria que lhe diga respeito no que refere-se a ques-
tões Jurídicas. Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentação em vigor, referentes as áreas 
administrativas, fiscal, tributária, recursos humanos, constitucional, civil, processual ambiental, entre outros; 
analisar e elaborar contratos, convênios, petições, contestações, replicas, memoriais e demais documentos de 
natureza jurídica; examinar e revisar processos, de acordo com a área de atuação; examinar as anteprojetos de 
Leis, regulamentos e instruções, emitindo pareceres e elaborando minutas, quando necessário; pesquisar a ju-
risprudência e doutrina, para formação do arquivo jurídico, orientando quanto a organização do mesmo; defen-
der o Município em juízo, ou fora dele, em qualquer matéria que lhe diga respeito; emiti pareceres sobre assun-
tos de interesse do Município; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
do cargo; desempenhar outras atividades correlatas. 
 
 
SERVENTE PEDREIRO: 
Auxiliam na demolição de edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de o-
bras, limpando a área. Limpam máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando 
eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros ma-
teriais. Auxiliar na demolição de edificações; retirar peças sanitárias; remover instalações hidráulicas, elétricas, 
esquadrias metálicas, pisos, revestimentos cerâmicos e azulejos, remover coberturas de edificações (laje, te-
lhado e madeiramento) e outros; preparar canteiro de obras, limpando a área de construção e retirando escom-
bros reaproveitáveis; limpar máquinas e ferramentas; verificar condições dos equipamentos; lubrificar compo-
nentes das máquinas; escavar valas; abrir poços e fossas; escavar cisternas; preparar massas; identificar mate-
riais componentes das massas; avaliar condições físicas dos materiais (cor, dureza, umidade); medir materiais; 
adicionar materiais; homogeneizar massas; misturar concreto; carregar concreto e materiais e atender as solici-
tações do mestre de obras e dos pedreiros. 
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TÉCNICO DE INFORMÁTICA: 
Administra ambientes computacionais, definindo parâmetros de utilização de sistemas, implantando e documen-
tando rotinas e projetos e controlando os níveis de serviço de sistemas operacionais, banco de dados e redes. 
Fornece suporte técnico no uso de equipamentos e programas computacionais e no desenvolvimento de ferra-
mentas e aplicativos de apoio para usuários, orientam na criação de banco de dados de sistemas de informa-
ções geográficas, configuram e instalam recursos e sistemas computacionais, gerenciam a segurança do ambi-
ente computacional. definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente computacional; prevenir 
falhas; coletar indicadores de utilização de ambiente computacional; analisar parâmetros de disponibilidade, in-
dicadores de capacidade e de desempenho; controlar níveis de serviço; automatizar rotinas; implantar projeto 
físico de banco de dados; inventariar recursos computacionais; documentar ambiente computacional; pesquisar 
recursos computacionais; especificar recursos computacionais; negociar contratação de serviços e produtos; 
controlar contratos de manutenção, programas de computadores e equipamentos; definir procedimentos de mi-
gração de dados; registrar ocorrência de problemas e soluções; diagnosticar problemas; orientar usuários; eli-
minar falhas; fornecer informações de problemas diagnosticados para outras áreas; acompanhar solução de 
problemas; fornecer suporte ao desenvolvimento de projetos; desenvolver programas de computador (ferramen-
tas) para apoio ao usuário; ministrar treinamentos; configurar sistema operacional; configurar equipamentos e 
sistemas de conectividade; configurar placas, componentes e periféricos; configurar parâmetros e perfis de usu-
ários de redes locais; configurar parâmetros e perfis de usuários de sistemas operacionais; configurar aplicati-
vos; configurar mecanismos de segurança; elaborar procedimentos de cópia de segurança e recuperação; exe-
cutar rotinas de cópia de segurança e recuperação; definir normas de segurança de acesso a recursos; definir 
perfil de usuários de ´SGBD´, rede de computadores e sistemas operacionais; padronizar códigos de usuários e 
grupos; padronizar tipos de autenticação de usuário; auditorar uso de ambiente computacional; instalar sistema 
operacional; instalar serviços de rede de computadores; instalar equipamentos de conectividade; instalar placas, 
componentes e periféricos; instalar aplicativos; instalar correções de sistemas computacionais; demonstrar cria-
tividade; manter sigilo.   
 
 
VIGIA: 
Exerce a vigilância de edifícios públicos e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspe-
cionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormali-
dades. Executa ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, verificando se por-
tas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, examinando as instalações hidráuli-
cas e elétricas e contatando irregularidades, para possibilitar a tomada de providências necessárias no sentido 
de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; desligar equipamentos esquecidos ligados; inspecionar os 
veículos no estacionamento; controla a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando veículos, 
bolsas e sacolas, anotando o número dos mesmos, examinando os volumes, para evitar desvio de materiais e 
outras faltas; cuidar da integridade física das pessoas; registra suas passagens pelos postos de controle, acio-
nando o relógio especial de ponto para comprovar a regularidade de sua ronda. Pode atender aos visitantes, 
identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados; Controlar o acesso de pessoas em áreas restritas; 
exigir que as pessoas não fumem em locais proibidos; manter bom condicionamento físico; demonstrar autocon-
trole em situações de risco. 
 
 


