CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
CEMMIL - PRÓ ESTRADA
Processo Seletivo de Provas nº 01/2013

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
a) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
1.01, 1.02 e 1.03 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Executar serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em obras públicas,
conservação e manutenção dos logradouros públicos e outras atividades. Auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais
leves e pesados, tais como cal, cimento, areia tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios. Auxiliar nos
serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, podando árvores. Efetuar
limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros públicos, carpindo, limpando,
lavando, varrendo, transportando entulhos, executando atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais
e mercadorias. Auxiliar na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo,
esparramando a terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias. Auxiliar nas
instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais, para estruturar a
parte geral das instalações. Apreender animais soltos em vias públicas tais como cavalos, vaca, cachorros, cabritos entre
outros, lançando-os e conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população. Auxiliar no
assentamento de tubos de concreto, transportando-os e /ou segurando-o para garantir a sua correta instalação. Executar
serviços de capinação em terrenos, ruas, avenidas, estradas rurais e outros logradouros públicos, carregando e descarregando
galhos nos caminhões de coleta. Zelar pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendoos e armazenando-os nos locais adequados; Executar serviços de limpeza próprios e logradouros municipais; Executar
atividades correlatas.
1.04 - OPERADOR DE MÁQUINA: RETRO ESCAVADEIRA
Operar e conservar máquinas da frota da Prefeitura, retro escavadeira, manipulando os comandos de marcha, direção e
demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e
segurança do trabalho e as instruções recebidas. Inspecionar o equipamento, antes da saída, verificando o estado dos pneus,
os níveis de combustível, água e óleo do Carter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos para certificar-se de suas
condições de funcionamento. Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização,
visando o cumprimento das normas estabelecidas. Operar corretamente; niveladora, pá-carregadeira, retro escavadeira,
máquina de esteira, rolo compactador, trator rural, esteira hidráulica e demais veículos pertencentes a frota da Prefeitura.,
obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, para a execução dos serviços determinados. Zelar pela documentação de carga
e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes transportados, para apresentá-la as autoridades
competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização. Controlar e auxiliar a carga e descarga do material transportável,
comparando-o aos documentos recebidos, para atender corretamente o usuário. Zelar pela manutenção do veículo,
comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação. Transportar,
ferramentas e equipamentos para obras. Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da
Prefeitura, para permitir sua manutenção e abastecimento. Ficar a disposição, em plantão contínuo, quando escalado.
Transportar materiais de construção em geral, ferramentas e equipamentos para obras. Utilizar os veículos apenas para as
finalidades públicas especificadas, exercer outras tarefas correlatas.
1.05 - OPERADOR DE MÁQUINA: TRATOR DE ESTEIRA
Operar e conservar máquinas da frota da Prefeitura, trator de esteira, manipulando os comandos de marcha, direção e demais
mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança do
trabalho e as instruções recebidas. Inspecionar o equipamento, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de
combustível, água e óleo do Carter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos para certificar-se de suas condições
de funcionamento. Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização, visando o
cumprimento das normas estabelecidas. Operar corretamente o trator rural e demais veículos pertencentes a frota da
Prefeitura, obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, para a execução dos serviços determinados. Zelar pela
documentação de carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes transportados, para
apresentá-la as autoridades competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização. Controlar e auxiliar a carga e
descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos, para atender corretamente o usuário. Zelar
pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito funcionamento e
conservação. Transportar, ferramentas e equipamentos para obras. Recolher o veículo após a jornada de trabalho,
conduzindo-o à garagem da PREFEITURA, para permitir sua manutenção e abastecimento. Ficar a disposição, em plantão
contínuo, quando escalado. Transportar materiais de construção em geral, ferramentas e equipamentos para obras. Utilizar os
veículos apenas para as finalidades públicas especificadas, exercer outras tarefas correlatas.
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1.06 - OPERADOR DE MÁQUINA: TRATOR AGRÍCOLA
Operar e conservar máquinas da frota das Prefeituras consorciadas, trator rural, manipulando os comandos de marcha,
direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de
trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas. Inspecionar o equipamento, antes da saída, verificando o
estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do Carter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos
para certificar-se de suas condições de funcionamento. Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções
de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas. Operar corretamente o trator e demais
veículos pertencentes a frota da Prefeitura., obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, para a execução dos serviços
determinados. Zelar pela documentação de carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos
volumes transportados, para apresentá-la as autoridades competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização.
Controlar e auxiliar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos, para
atender corretamente o usuário. Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para
assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação. Transportar, ferramentas e equipamentos para obras. Recolher
o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura para permitir sua manutenção e
abastecimento. Ficar a disposição, em plantão contínuo, quando escalado. Transportar materiais de construção em
geral, ferramentas e equipamentos para obras. Utilizar os veículos apenas para as finalidades públicas especificadas,
exercer outras tarefas correlatas.
1.07 – MOTORISTA DE CAMINHÃO
Dirigir e conservar veículos automotores da frota da Prefeitura tais como: caminhão caçamba, basculante, veículos
leves, Toco e Truco, Munck, Pipa, Gaiola automóveis, peruas, picapes, caminhões, ônibus, micro-ônibus e peruas e/ou
vans, manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em
programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas, para
efetuar e transporte de: materiais, pessoal carregar terra e areia, cascalho. Inspecionar o veículo, antes da saída,
verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do Carter, testando freios, parte elétrica e outros
mecanismos para certificar-se de suas condições de funcionamento. Verificar os itinerários, o número de viagens e
outras instruções de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas. Dirigir corretamente
caminhão caçamba, basculante, veículos leves, Toco e Truco, Munck, Pipa, Gaiola automóveis, peruas, picapes,
caminhões, ônibus, micro-ônibus e peruas e/ou vans e demais veículos pertencentes a frota da Prefeitura, obedecendo
ao Código de Trânsito Brasileiro, recolhendo e transportando pessoas, cargas, materiais, areia, terra, cascalho, e
equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos. Operar
os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, Munck, etc., obedecendo as normas de segurança no
trabalho. Zelar pela documentação de carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes
transportados, para apresenta-la as autoridades competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização. Controlar e
auxiliar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos, para atender
corretamente o usuário. Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o
seu perfeito funcionamento e conservação. Transportar materiais de construção em geral, ferramentas e equipamentos
para obras. Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da PREFEITURA, para permitir sua
manutenção e abastecimento. Ficar a disposição, em plantão contínuo, quando escalado. Utilizar os veículos apenas
para as finalidades públicas especificadas, exercer outras tarefas correlatas.
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