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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROVA ESCRITA 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS – BRAÇAL - COVEIRO – LAVADOR -  PADEIRO  

 
 

Língua Portuguesa:  Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão 

Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; 

Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de 

Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.  

Matemática:  Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 

quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 

um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – 

transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de 

quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.  

Conhecimentos Gerais:  Conhecimentos relativos ao Município de Nova Odessa.  

 
 

PROVA PRATICA 
 
BRAÇAL : Executar serviços específicos de capinação e roçagem, utilizando-se de ferramentas próprias para a 
execução dos serviços. 

 
 

PADEIRO:  Confecção de massa de pão, utilizando-se dos ingredientes da mistura e calculando a quantidade correta 

da mesma. 

 

 

ANEXO III 

ATRIBUIÇOES DOS EMPREGOS  

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

Se desenvolver atividades em ambientes fechados: limpar interna e externamente o prédio, suas dependências 

e instalações, móveis, utensílios e equipamentos; lavar os panos de limpeza e roupas de cama e toalhas, nas creches, 

emeis e Hospital, passá-las e guardá-las nos armários; proceder à limpeza da cozinha e realizar serviços de copa; 

cuidar das plantas ornamentais das dependências; responsabilizar-se pelo material e produtos de limpeza, quanto ao 

uso e estoque, controlando a entrada e saída dos mesmos; se desenvolver atividades em ambientes livres: varrer as 

vias públicas, recolhendo o lixo e ensacando-o para posterior coleta; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, 

quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
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BRAÇAL 

               Realizar serviços de capinação e roçagem em vias públicas, terrenos e áreas municipais; desentupimentos de 

galerias pluviais; operação “tapa-buraco” e recapeamento em vias públicas com massa asfáltica; retirada de entulhos 

em geral nas vias públicas; construção de cercas de arame farpado em áreas municipais; aplicação de agrotóxicos em 

vias públicas, terrenos e áreas municipais; carregamento, montagem e desmontagem de barracas metálicas utilizadas 

em eventos; carregamento e descarregamento de mercadorias, mobiliários, instrumentos, máquinas, equipamentos e 

materiais de construção; auxiliar na execução de serviços de hidráulica, esgoto e eletricidade; zelar pela guarda e 

conservação dos equipamentos; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 

tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

COVEIRO 

                  Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas; realizar sepultamento, 

exumar, transladar corpos e despojos; conservar a limpeza do cemitério, máquinas e ferramentas de trabalho; zelar pela 

segurança do cemitério; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual; executar outras tarefas pertinentes à sua 

área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

LAVADOR 

Executar serviços de lavagem, troca de óleo e lubrificação dos veículos da frota municipal; fazer uso de 

Equipamentos de Proteção Individual; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo 

Chefe imediato. 

 

 

PADEIRO 

Preparar e cozinhar pães e massas diversas para abastecer Creches, EMEIS, EMEFS e outros órgãos 

congêneres. Responsabilizar-se pelas mercadorias observando a quantidade, a qualidade e o prazo de validade dos 

produtos. Comunicar irregularidades encontradas nas máquinas, indicando as providências cabíveis para assegurar o 

bom funcionamento das mesmas; manter os utensílios e equipamentos limpos, guardando-os nos locais adequados, 

bem como resguardar as condições de higiene pessoal, do recinto e durante a execução das tarefas; fazer uso de 

Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação 

determinadas pelo Chefe imediato. 


