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CARGO 101: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MASCULINO
Descrição sintética: Executar tarefas manuais de caráter simples.
Descrição detalhada: atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, montando e
desmontando andaimes, transportando e misturando materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando
em serviços de sinalização, preparando solos para plantio, etc.; executar a limpeza de ruas, parques, praças, jardins e
demais logradouros públicos; executar atividades de capinação e retirada de mato; transportar material de um local
para outro, inclusive, carregando e descarregando veículos; executar serviços de jardinagem, podas de árvores, cultivo
de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros; preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos
manuais para a cultura e plantação de flores, arvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos; aparar grama, limpar e
conservar os jardins; aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e
moléstias; cultivar e colher, em época própria, os produtos, através de tratamentos primários; executar tarefas manuais
e rotineiras que exigem esforço físico; realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e outros
elementos; escavar valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; efetuar a limpeza de galerias e
boca de lobo; executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré-determinado; executar
tarefas inerentes ao serviço de copa como preparo de lanches, refeições, café, chá e outros; servir as pessoas e
conservar limpo o local de trabalho procedendo à limpeza e arrumação; lavar copos, xícaras, coador e demais
utensílios utilizado na cozinha; executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral em repartições municipais,
providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e higiene; verificar a
existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o superior quando da
necessidade de reposição; executar serviços de lavagem, secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro
de passar conforme sua especificação; executar as atividades em conformidade com o planejamento definido pelo
setor competente como serviços de berçário, alimentação especificada conforme dietas estabelecidas; executar outras
tarefas correlatas.

