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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação ao 
total de cada cargo, 

reservadas aos 
deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

001 Analista Ambiental 

Curso Superior em Arquitetura, 
Engenharia Florestal, Engenharia 
Civil, Engenharia Agronômica, 
Engenharia Química, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Sanitária, Química 
Industrial, Biologia, Geologia, 
Geografia, Tecnologia em 
Saneamento Ambiental, Tecnologia 
em Processos Químicos, Tecnologia 
em Gestão Ambiental ou Zootecnia. 
Registro no Conselho de Classe 
quando se tratar de profissão 
regulamentada. 

01 - 40h R$ 4.009,96 

002 Analista Processual Curso Superior Completo. 02 - 40h R$ 4.023,93 

003 Arquiteto 
Curso Superior em Arquitetura e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

02 - 40h R$ 7.583,93 

004 Engenheiro Ambiental 
Curso Superior em Engenharia 
Ambiental e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 - 40h R$ 7.557,60 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação ao 
total de cada cargo, 

reservadas aos 
deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

005 Engenheiro Civil 
Curso Superior em Engenharia Civil e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

02 - 40h R$ 7.583,93 

006 Engenheiro Eletricista 
Curso Superior em Engenharia 
Elétrica e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 - 40h R$ 7.583,93 

007 Engenheiro Florestal 
Curso Superior em Engenharia 
Florestal e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 - 40h R$ 7.583,93 

008 Fiscal de Tributos II Curso Superior Completo. 01 - 40h R$ 4.023,93 

009 Pedagogo Curso Superior em Pedagogia. 01 - 25h R$ 2.452,85 

010 Profissional de Educação 
Física 

Curso Superior em Educação Física e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 - 40h R$ 4.023,93 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

011 Agente Fazendário Ensino Médio Completo. 01 - 40h R$ 1.372,49 

012 Apontador de Produção Ensino Médio Completo. 01 - 40h R$ 1.814,88 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação ao 
total de cada cargo, 

reservadas aos 
deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

013 Auxiliar de Veterinário 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Específico na área de atuação. 

01 - 
40h 

R$ 1.367,72 

014 Desenhista Projetista 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso de Desenho Técnico. 

01 - 40h R$ 1.372,49 

015 Encarregado Ensino Médio Completo. 01 - 40h R$ 2.487,88 

016 Oficineiro Artes Manuais 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Certificação em Artes Manuais. 

01 - 30h R$ 1.372,52 

017 Oficineiro Dança 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Certificação em Dança. 

01 - 30h R$ 1.372,52 

018 Oficineiro Música 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Certificação em Música. 

01 - 30h R$ 1.372,52 

019 Oficineiro Teatro 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Certificação em Teatro. 

01 - 30h R$ 1.372,52 

020 Orientador Social Ensino Médio Completo. 40 02 40h R$ 1.372,49 

021 Técnico Agrícola 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico Agrícola e registro no 
respectivo Conselho de Classe. 

01 - 40h R$ 1.372,49 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação ao 
total de cada cargo, 

reservadas aos 
deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

022 Técnico em Edificações 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Edificações e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 - 40h R$ 1.372,49 

023 Técnico em Informática 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Informática ou 
Curso Técnico em Processamento de 
Dados. 

02 - 30h R$ 1.372,49 

024 Técnico em Meio Ambiente 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Meio Ambiente e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 - 40h R$ 1.372,49 

025 Técnico em Orçamento Civil 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Edificações e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 - 40h R$ 1.372,49 

026 Topógrafo 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Edificações, 
Técnico em Estradas ou Técnico em 
Topografia e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 - 40h R$ 1.497,25 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação ao 
total de cada cargo, 

reservadas aos 
deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

027 Cuidador Social Ensino Fundamental Completo. 14 01 40h R$ 1.045,00 

5º ano ou antiga 4ª série do Ensino Fundamental 

028 Bombeiro Hidráulico  
5º ano ou antiga 4ª série do Ensino 
Fundamental, acrescido de Curso 
Específico na área de atuação. 

01 - 40h R$ 1.045,00 

029 Carpinteiro 
5º ano ou antiga 4ª série do Ensino 
Fundamental. 

01 - 40h R$ 1.045,00 

030 Coveiro 
5º ano ou antiga 4ª série do Ensino 
Fundamental. 

03 - 40h R$ 1.180,71 

031 Eletricista 
5º ano ou antiga 4ª série do Ensino 
Fundamental, acrescido de Curso 
Específico na área de atuação. 

01 - 40h R$ 1.045,00 

032 Pedreiro 
5º ano ou antiga 4ª série do Ensino 
Fundamental. 

02 - 40h R$ 1.045,00 

033 Pintor 
5º ano ou antiga 4ª série do Ensino 
Fundamental. 

01 - 40h R$ 1.045,00 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação ao 
total de cada cargo, 

reservadas aos 
deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

5º ano ou antiga 4ª série do Ensino Fundamental 

034 Serralheiro 
5º ano ou antiga 4ª série do Ensino 
Fundamental. 

01 - 40h R$ 1.045,00 

035 Soldador 
5º ano ou antiga 4ª série do Ensino 
Fundamental. 

01 - 40h R$ 1.935,51 

 
Atribuições típicas dos cargos: 
 

ENSINO SUPERIOR 

Analista Ambiental - Planejamento ambiental, organizacional e estratégico afeto à execução das políticas nacionais de meio ambiente, formuladas no âmbito municipal, 
em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; Gestão, proteção e controle da 
qualidade ambiental; Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e 
proteção; Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais. Executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela 
chefia imediata, compatíveis com a função. 
Analista Processual - Planejar, coordenar, supervisionar e executar tarefas relativas à análise de processos judiciais e administrativos e de procedimentos 
extrajudiciais, produzindo os documentos pertinentes; Elaborar minutas de petições, denúncias, recursos, acordos judiciais ou extrajudiciais, termos de ajustamento de 
conduta, decisões, despachos, pareceres, notas técnicas, notificações, votos e atos congêneres; Receber, analisar, acompanhar e dar andamento a processos e outros 
documentos; Auxiliar na instrução de inquéritos civis e analisar inquéritos policiais; Proceder ao controle de prazos prescricionais; Proceder à oitiva de vítimas e 
testemunhas, reduzindo a termo suas declarações; Realizar análise prévia e triagem de representações, denúncias, processos e procedimentos; Realizar atividades de 
pesquisa, seleção e indexação de legislação, doutrina e jurisprudência; Acompanhar a atualização legislativa; Observar os prazos processuais e de conclusão de 
investigações; Acompanhar a tramitação de processos judiciais e administrativos e de procedimentos extrajudiciais. Executar outras tarefas referentes ao cargo; 
executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Arquiteto - Elaborar, executar e dirigir projetos arquitetônicos de edifícios, interiores, monumentos e outras obras; Planejar as plantas e especificações do projeto, 
aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e estéticos, para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais dentro de um espaço físico; Orientar os trabalhos 
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de construção ou reforma de Próprios Municipais, conjuntos urbanos, edificações e outras obras; Preparar previsões detalhadas das necessidades da construção, 
determinando e calculando materiais, mão-de-obra e seus respectivos custos, tempo e duração e outros elementos;  
Prestar assistência técnica às obras em construção, mantendo contatos contínuos com projetistas, empreiteiros e demais responsáveis pelo andamento das mesmas; 
Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos e pareceres técnicos; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.     
Engenheiro Ambiental - Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA), implementar ações de controle 
de emissão de poluentes, administrar resíduos e procedimentos de remediação. Executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela 
chefia imediata, compatíveis com a função. 
Engenheiro Civil - Fiscalizar as obras de edificações e de urbanização executadas direta ou indiretamente pela Prefeitura, fazendo cumprir os projetos específicos;  
Coordenar, analisar e/ou executar os projetos de instalações prediais, de redes de infraestrutura e de cálculo estrutural executados direta ou indiretamente pela 
Prefeitura; Coordenar, executar e/ou analisar trabalho e topografia das atribuições de Desenhista Projetista; Prestar orientação quanto à instalação, higiene e segurança 
dos locais de trabalho, bem como quanto à conservação dos prédios da Prefeitura; Prestar orientação sobre quaisquer assuntos de sua especialidade; Proceder a 
avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais 
apropriado para a construção; Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, para apurar a natureza dos materiais que 
devem ser utilizados na construção; Elaborar projetos de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de materiais, 
equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuar cálculo dos custos; Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios 
que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento de obras;  Dirigir a execução de projetos, acompanhando sua execução 
para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados; Efetuar serviços de engenharia legal, perícias e arbitramento, 
quando solicitado; Realizar exame técnico de processos relativos à execução de obras públicas, em várias etapas.  Emitir pareceres técnicos sobre perícias relativas à 
segurança de trabalho; prestar orientação sobre assuntos de sua especialidade; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela 
chefia imediata, compatíveis com a função. 
Engenheiro Eletricista - Executar tarefas de supervisão, coordenação e orientação aplicados ao campo da eletrônica é da eletrotécnica; Planejar, coordenar e executar 
tarefas de manutenção e operação de sistemas eletromecânicos; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, 
compatíveis com a função. 
Engenheiro Florestal - Buscar a preservação dos recursos naturais em harmonia com a produção econômica; Realizar estudos sobre a produção e a seleção de 
sementes, buscando o melhoramento genético das espécies vegetais, analisando as condições do meio ambiente; Elaborar estudos e projetos técnico-científicos 
visando implantar reflorestamento puro e misto nas áreas do Município, para formação de florestas econômicas ecológicas; Elaborar estudos e projetos técnico-
científicos visando desenvolver o plantio de árvores frutíferas tropicais no Município; Prestar assistência técnica aos responsáveis pelo funcionamento e manutenção do 
viveiro de produção de mudas florestais e de árvores frutíferas tropicais da Secretaria Municipal de Agricultura para atender à demanda local dos produtores rurais; 
Elaborar o inventário florestal efetuando o monitoramento continuo dos parâmetros técnicos no campo, para acompanhar o desenvolvimento de florestas plantadas e 
avaliar seu crescimento, seu estado fisiológico e determinar a época de corte;  Estudar e elaborar métodos de exploração racional de florestas de cicio rápido, plantadas 
com fins econômicos;  Executar outras tarefas referentes ao cargo;  Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Fiscal de Tributos II - Exercer atividade fiscalizatória de tributos municipais; Fiscalizar o recolhimento dos tributos municipais junto aos estabelecimentos comerciais, 
prestadores de serviço, comércios eventuais e ambulantes, e demais entidades; Verificar a regularidade das escritas em livros e registros fiscais instituídos pela 
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legislação específica; Lavrar autos de infração e apreensão, termos de exame de escrita, fiança responsabilidade, intimação e documentos correlatos; Intimar 
contribuintes a apresentarem em prazo determinado, os livros e documentos não exibidos à fiscalização; Investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos;  Dar 
parecer nos pedidos de isenção fiscal e recursos aos valores tributados; Prestar aos contribuintes esclarecimentos quanto legislação tributária; Atender aos 
contribuintes, no balcão, orientando-os de acordo com suas dúvidas e necessidades; Fazer plantões fiscais e apresentar relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; 
Fornecer, quando solicitado, por seus superiores hierárquicos, dados estatísticos e relatórios; Propor medidas relativas à legislação e administração tributária fiscal; 
Colaborar no aperfeiçoamento do sistema arrecadador municipal, com apreciamento de sugestões; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar as tarefas 
designadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. Realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre o resultado das fiscalizações efetuadas. 
Pedagogo - Acompanhamento do rendimento escolar das crianças e adolescentes atendidos nos diversos  serviços da Assistência Social; Acompanhamento de 
frequência nos serviços; Acompanhamento do planejamento sociopedagógico junto dos educadores sociais e demais profissionais; Planejar e promover capacitação 
para os profissionais dos SUAS; Contribuir com planejamento e desenvolvimento das atividades grupais e particularizadas nos equipamentos da Proteção Social Básica 
(PSB) e Proteção Social Especial (PSE); Organizar e assessorar a realização das reuniões com as famílias atendidas na Assistência; Realizar palestras, campanhas 
para a divulgação dos serviços SUAS; Elaborar material gráfico e didático para assessorar os profissionais do SUAS na execução de suas atividades; Realizar o 
acolhimento e acompanhamento dos usuários assistidos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos das famílias assistidas no PAIF, PAEFI, medidas 
socioeducativas, PSC, entre outras; Orientar a apoiar as famílias atendidas na Assistência para viabilização do acesso a convivência familiar e comunitária e seus 
direitos enquanto cidadão; Atuar diretamente na situação e dar uma resposta para as necessidades servindo de apoio para o caráter pedagógico, social, cultural e 
recreativo aos sujeitos, equipes e comunidades compostos por ferramentas sociais, visando melhorar as condições de vida; Estimular e colaborar pedagogicamente 
para o exercício das atividades de caráter educativo por meio da prática de campanhas, cursos, entre outras ações; Elaborar e monitorar os planejamentos e planos de 
ações definidos pelas unidades; Atuar com comprometimento ético na execução de suas funções; Saber respeitar as diferenças individuais, considerando os aspectos 
físicos, cognitivos e emocionais dos usuários e profissionais; Realizar estudo de caso multiprofissional, quando necessário; Demonstrar postura investigativa na 
construção e aplicação de conhecimento pedagógicos, científicos e metodológicos; Produzir relatórios fundamentados sobre toda prática pedagógica desenvolvida na 
Assistência; Participar na elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do Projeto Sociopedagógico nas unidades; Demonstrar olhar 
investigativo, reflexivo e crítico sobre as questões e concepções que norteiam o saber e o fazer sociopedagógico; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar 
outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Profissional de Educação Física - Exercer suas atividades nas unidades esportivas e locais de desenvolvimento dos projetos e eventos esportivos da Secretaria 
Municipal de esporte e Lazer; Organizar, supervisionar e coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas nos diversos projetos e eventos esportivos; Ministrar os 
exercícios físicos relativos às seguintes modalidades esportivas: futebol, natação, atletismo, skate, bodyboard, vela, ginástica, desportos (basquete, futsal, handball, 
vôlei), capoeira, artes marciais (caratê, jiu-jitsu, judô, etc.), ginástica artística, rítmica e trampolim acrobático, musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, 
relaxamento corporal, exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas corporais, objetivando promover, otimizar, reabilitar e aprimorar o 
funcionamento fisiológico orgânico e o desempenho fisiocorporal; Orientar para o bem-estar e o estilo de vida ativo, o lazer, a sociabilização, a educação, a expressão e 
estética do movimento, a prevenção de doenças, a compensação de distúrbios funcionais, o restabelecimento de capacidades fisiocorporais, a autoestima, a cidadania, 
a manutenção das boas condições de vida e da saúde, contribuindo para a capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento 
fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da qualidade de vida, das relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados os 
preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual e coletivo. Operar e cuidar dos equipamentos necessários ao 
desenvolvimento de suas atividades; Orientar as atividades e a aprendizagem de seus assistidos; participar no processo do planejamento das atividades da unidade 
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esportiva onde exerce suas atividades; organizar as operações inerentes ao processo de ensino e aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do 
ensino. Executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.   

 

ENSINO MÉDIO 

Agente Fazendário - Zelar pela organização do arquivo dos processos em trâmite que por sua vez originem pagamentos; Encaminhar as parcelas inseridas ao 
processo à Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno para a análise que antecede a liquidação; Devolver os documentos fiscais que não estejam de acordo 
com a legislação vigente; Atender as exigências pertinentes às atividades realizadas pelos setores da Secretaria de Fazenda; Emitir guias de tributos municipais; Envio 
de cópias dos empenhos para o protocolo e demais secretarias de acordo com a necessidade ou rotinas existentes; Digitalizar o acervo da Secretaria de Fazenda; 
Gerar relatórios; Arquivar os diários oficiais; Receber, registrar, arquivar, distribuir e expedir documentos e processos; Estabelecer e controlar o fluxo da documentação e 
processos encaminhados aos Núcleos e Gerências, realizando acompanhamento processual pertinente e despachos de encaminhamento; Preparar o expediente;  
Desenvolver ações de âmbito administrativo, visando apoiar os diversos setores e programas existentes na Administração Fazendária, mantendo sigilo de informações 
contábil e tributário; Encaminhar e receber processos sem sistemas de controle da Secretaria; Conferir, acompanhar e informar assuntos pendentes; Levantar dados 
necessários à elaboração de relatórios mensais; Digitar documentos diversos, tais como: ofícios, requerimentos, memorandos, declarações, etc.; Montar e informar 
processos, usando notas fiscais, anexando recibos e propostas;  Receber, conferir e comprovar o expediente relativo a unidade em que estiver lotado, bem como 
providenciar sua distribuição e expedição; Localizar processos junto ao Protocolo da Secretaria de Fazenda; Recepcionar pessoas que se dirijam ao seu setor, tomando 
ciência dos assuntos a serem tratados, para encaminhá-las ao local conveniente ou prestar-lhes as informações desejadas; Organizar e manter arquivos e fichários de 
documentos referentes ao setor, procedendo a classificação, etiquetagem e guarda dos documentos, para conservá-los e facilitar a sua consulta; Atender e informar ao 
público externo; Assistir a chefia no levantamento e distribuição de serviços administrativos; Assessorar, supervisionar e coordenar trabalhos de nível médio; Executar 
outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Apontador de Produção - Realizar inspeção em linha de peso, comprimento, quantidade, tonalidade e formação, usando balança, paquímetro, trena, micrômetro, 
câmara de luz e outros instrumentos de medição. Atuar com controle de produtos acabados e matéria-prima em estoque. Orientar os operadores quanto à produtividade, 
qualidade e segurança do trabalho. Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.    
Auxiliar de Veterinário - Realizar procedimentos de enfermagem veterinária; Preparam animais e materiais para procedimentos veterinários;  Tosam; Banham e 
enfeitam animais; Limpam ouvidos, dentes e olhos animais; Atendem aos proprietários dos animais e administram o local de trabalho;  Trabalham em conformidade e 
normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde. Executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, 
compatíveis com a função.  
Desenhista Projetista - Fazer desenho de arquitetura, elétrico e topográfico, fazendo levantamento, executando croquis e rascunhando projetos; Analisar tecnicamente 
a finalidade da obra para ser executada dentro das normas de construção; Fazer levantamentos para obter dados técnicos de áreas de prédios, visando a dar 
prosseguimento aos processos de providências, reformas de construção de muros de arrimo, para atender à integridade física dos moradores em áreas de risco; Auxiliar 
aos subordinados na execução de desenhos, transmitindo dados técnicos e pessoais, usando metodologia aplicada dentro de cada dificuldade, para atender ao perfeito 
funcionamento do setor; Desenhar em papel manteiga, passando as medidas rascunhadas, colocando em escala, utilizando normógrafo, penas, esquadros, pranchas e 
régua paralela, passando o poliéster, e formalizar projetos; Desenhar formulários diversos, gráficos, quadros, cronogramas, organogramas, fluxogramas, cartazes, 
mapas e logotipos; Executar e interpretar desenhos de engenharia e arquitetura, detalhando plantas, realizando desenhos esquemáticos, para orientar a melhor 
colocação de instalações elétricas, hidráulicas e outras; Realizar desenhos e perspectivas, bem como adaptações, reduções e ampliações em geral, utilizando técnicas 
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de comunicação visual; Ter conhecimentos superficiais do código de obras e a nível de projeto de dimensionamento mínimo; Executar plantas de desenhos detalhados 
de edifícios e outros projetos de arquitetura; Elaborar desenhos cartográficos, baseando-se em dados copilados de levantamentos topográficos e cartográficos; Executar 
plantas e desenhos técnicos para construção e montagem de diversos tipos de móveis residenciais, industriais comerciais ou institucionais; Executar desenhos em 
branco e preto ou em cores, guiando-se por modelos de originais para permitir a preparação de pedras litográficas, chapas metálicas e outro processo de reprodução; 
Executar plantas e desenhos detalhados de instalações hidro sanitárias; Copiar tabelas, diagramas, esquemas, gráficos, projetos de obras CIVIS, instalações, 
ferramentas, peças, equipamentos e outros produtos;  Executar outras tarefas referentes ao cargo;  Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis 
com a função.    
Encarregado - Analisar e discutir com o superior instruções técnicas do projeto a ser desenvolvido; Interpretar plantas, gráficos e escalas; Orientar e acompanhar a 
equipe quanto à execução dos trabalhos cumprindo o cronograma; Coordenar a instalação e utilização de equipamentos e estruturas construtivas em canteiros de obra; 
Participar da instalação do canteiro de obras, demarcando a obra, conforme projeto; Supervisionar o controle do estoque de materiais, equipamentos, ferramentas e 
instrumental necessários à realização do trabalho; Controlar a qualidade e quantidade do trabalho realizado; Controlar resíduos e desperdícios; Examinar segurança dos 
locais e equipamentos da obra; Monitorar o cumprimento das normas de segurança do trabalho; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. Executar outras tarefas 
referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.    
Oficineiro Artes Manuais - Participar da execução de oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Organizar as atividades sistemáticas e eventos 
de artesanato; Ministrar aulas teóricas e práticas; Planejar e desenvolver oficinas de artes manuais; Desenvolver atividades com criatividade e técnicas diversas, 
inclusive com materiais recicláveis, podendo ser expostos em feiras e eventos em geral; Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela 
execução do serviço socioeducativo; Desenvolver trabalho de artesanato, organizando oficinas de artes manuais; Atuar diretamente com usuários na realização de 
eventos, seminários, oficinas e outros afins de artes manuais; Planejar e avaliar as atividades a serem aplicadas; Ministrar oficinas para grupos de acordo com o 
planejamento e carga horária pré-estabelecida, de acordo com a necessidade da Unidade; Planejar e organizar espetáculos artísticos com os usuários; Planejar e 
organizar apresentações dos usuários em consonância com o planejamento de atividades da unidade de atuação; Mediar os processos grupais, fomentando a 
participação democrática dos usuários e o seu aprendizado, no sentido do alcance dos objetivos propostos pela oficina;  Registrar a frequência diária dos usuários e 
encaminhar os dados para o Coordenador da Unidade nos prazos estipulados;  Facilitar o processo de integração do grupo sob sua responsabilidade e realizar, sob 
orientação e em conjunto com a Coordenação, o monitoramento e acompanhamento do grupo;  Organizar e coordenar as atividades sistemáticas, além de zelar pela 
conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como o espaço físico utilizado; Realizar contato telefônico com os usuários que estiverem faltosos nas 
atividades, sempre que necessário;  Participar com regularidade das reuniões de planejamento com a Coordenação Técnica e Pedagógica dos serviços; Atuar de forma 
itinerante, devendo desenvolver atividades de oficinas nas Unidades da rede Socioassistencial da Secretaria de Municipal de Bem-Estar Social; Organizar relatório 
descritivo de suas atividades e/ou sobre o desempenho de participantes, sempre que solicitado;  Acompanhar os usuários em apresentações, passeios, visitas técnicas 
dentre outras atividades, quando necessário; Realizar oficinas pedagógicas, nas áreas específicas de sua formação, com usuários que vivem em situação de 
vulnerabilidade social; Realizar procedimentos de planejamento, execução e avaliação de atividades pedagógicas; Realizar atividades de ensino-aprendizagem com 
crianças; adolescentes, jovens, idosos e público em geral; Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; Participar de reuniões pedagógicas e eventos, quando 
solicitado; Realizar tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo (produção de material didático, registro de acompanhamento de atividades, entre 
outras correlatas); Acolher e trabalhar com a diversidade de gênero, cultura, etnia, religião e geracional; Conhecer a legislação pertinente a área de atuação; Conhecer a 
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proposta pedagógica da unidade que estiver lotado; Trabalhar em equipe; Ter domínio do conhecimento na sua área específica e na didática. Executar outras tarefas 
referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Oficineiro Dança - Participar da execução de oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Organizar as atividades sistemáticas e eventos de 
dança; Ministrar aulas teóricas e práticas; Planejar e desenvolver oficinas de dança; Ministrar oficinas de dança para grupos de crianças, adolescentes, idosos e público 
em geral, estimulando a inclusão social, além da expressão corporal; Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do 
serviço socioeducativo; Desenvolver trabalho de dança, organizando oficinas; Planejar e avaliar as atividades a serem aplicadas; Ministrar oficinas para grupos de 
acordo com o planejamento e carga horária pré-estabelecida, de acordo com a necessidade da Unidade; Planejar e organizar espetáculos artísticos com os usuários; 
Planejar e organizar apresentações dos usuários em consonância com o planejamento de atividades da unidade de atuação; Mediar os processos grupais, fomentando 
a participação democrática dos usuários e o seu aprendizado, no sentido do alcance dos objetivos propostos pela oficina;  Registrar a frequência diária dos usuários e 
encaminhar os dados para o Coordenador da Unidade nos prazos estipulados; Facilitar o processo de integração do grupo sob sua responsabilidade e realizar, sob 
orientação e em conjunto com a Coordenação, o monitoramento e acompanhamento do grupo;  Organizar e coordenar as atividades sistemáticas, além de zelar pela 
conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como o espaço físico utilizado; Realizar contato telefônico com os usuários que estiverem faltosos nas 
atividades, sempre que necessário;  Participar com regularidade das reuniões de planejamento com a Coordenação Técnica e Pedagógica dos serviços;  Atuar de forma 
itinerante, devendo desenvolver atividades de oficinas nas Unidades da rede Socioassistencial da Secretaria de Municipal de Bem-Estar Social; Organizar relatório 
descritivo de suas atividades e/ou sobre o desempenho de participantes, sempre que solicitado;  Acompanhar os usuários em apresentações, passeios, visitas técnicas 
dentre outras atividades, quando necessário; Atuar diretamente com usuários na realização de eventos, seminários, oficinas e outros afins; Realizar oficinas 
pedagógicas, nas áreas específicas de sua formação, com usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social; Realizar procedimentos de planejamento, 
execução e avaliação de atividades pedagógicas; Realizar atividades de ensino-aprendizagem com crianças; adolescentes, jovens, idosos e público em geral; Elaborar 
relatórios das atividades desenvolvidas; Participar de reuniões pedagógicas e eventos, quando solicitado; Realizar tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício do cargo (produção de material didático, registro de acompanhamento de atividades, entre outras correlatas); Acolher e trabalhar com a diversidade de gênero, 
cultura, etnia, religião e geracional; Conhecer a legislação pertinente à área de atuação; Ter conhecimento da proposta pedagógica da unidade que estiver lotado; 
Trabalhar em equipe. Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.     
Oficineiro Música - Participar da execução de oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Planejar e desenvolver trabalho de música, 
organizando oficinas de música; Atuar diretamente com usuários na realização de eventos, seminários, oficinas e outros afins de música; Planejar e avaliar as atividades 
a serem aplicadas; Ministrar oficinas de música para grupos de acordo com o planejamento e carga horária pré-estabelecida, de acordo com a necessidade da Unidade; 
Planejar e organizar espetáculos artísticos com os usuários; Planejar e organizar apresentações dos usuários em consonância com o planejamento de atividades da 
unidade de atuação; Mediar os processos grupais, fomentando a participação democrática dos usuários e o seu aprendizado, no sentido do alcance dos objetivos 
propostos pela oficina;  Registrar a frequência diária dos usuários e encaminhar os dados para o Coordenador da Unidade nos prazos estipulados;  Facilitar o processo 
de integração do grupo sob sua responsabilidade e realizar, sob orientação e em conjunto com a Coordenação, o monitoramento e acompanhamento do grupo;  
Organizar e coordenar as atividades sistemáticas, além de zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como o espaço físico utilizado; Realizar 
contato telefônico com os usuários que estiverem faltosos nas atividades, sempre que necessário;  Participar com regularidade das reuniões de planejamento com a 
Coordenação Técnica e Pedagógica dos serviços;  Atuar de forma itinerante, devendo desenvolver atividades de oficinas nas Unidades da rede Socioassistencial da 
Secretaria de Municipal de Bem-Estar Social; Organizar relatório descritivo de suas atividades e/ou sobre o desempenho de participantes, sempre que solicitado;  
Acompanhar os usuários em apresentações, passeios, visitas técnicas dentre outras atividades, quando necessário; Realizar oficinas pedagógicas, nas áreas 
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específicas de sua formação, com usuários que vivem em situação de vulnerabilidade social; Realizar procedimentos de planejamento, execução e avaliação de 
atividades pedagógicas; Realizar atividades de ensino-aprendizagem com crianças; adolescentes, jovens e idosos; Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; 
Participar de reuniões pedagógicas e eventos, quando solicitado; Realizar tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo (produção de material 
didático, registro de acompanhamento de atividades, entre outras correlatas); Conhecer a legislação pertinente a área de atuação; Conhecer a proposta pedagógica da 
unidade que estiver lotado; Trabalhar em equipe. Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com 
a função.    
Oficineiro Teatro - Participar da execução de oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Planejar e desenvolver oficinas de teatro; Planejar e 
avaliar as atividades a serem aplicadas; Ministrar aulas de teatro para grupos de acordo com o planejamento e carga horária pré-estabelecida, de acordo com a 
necessidade da Unidade; Planejar e organizar espetáculos artísticos com os usuários; Planejar e organizar apresentações dos usuários em consonância com o 
planejamento de atividades da unidade de atuação; Mediar os processos grupais, fomentando a participação democrática dos usuários e o seu aprendizado, no sentido 
do alcance dos objetivos propostos pela oficina;  Registrar a frequência diária dos usuários e encaminhar os dados para o Coordenador da Unidade nos prazos 
estipulados;  Facilitar o processo de integração do grupo sob sua responsabilidade e realizar, sob orientação e em conjunto com a Coordenação, o monitoramento e 
acompanhamento do grupo;  Organizar e coordenar as atividades sistemáticas, além de zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como o 
espaço físico utilizado; Realizar contato telefônico com os usuários que estiverem faltosos nas atividades, sempre que necessário;  Participar com regularidade das 
reuniões de planejamento com a Coordenação Técnica e Pedagógica dos serviços;  Atuar de forma itinerante, devendo desenvolver atividades de oficinas nas Unidades 
da rede Socioassistencial da Secretaria de Municipal de Bem-Estar Social; Organizar relatório descritivo de suas atividades e/ou sobre o desempenho de participantes, 
sempre que solicitado;  Acompanhar os usuários em apresentações, passeios, visitas técnicas dentre outras atividades, quando necessário. Registrar a frequência diária 
dos aprendizes;   Participar de reuniões com a coordenação dos cursos; Avaliar o desempenho dos aprendizes;  Desenvolver oficinas com conteúdos teóricos e 
práticos;  Participar das atividades de capacitação, quando solicitado;  Fiscalizar o manuseio do material utilizado para os trabalhos;  Atuar de forma ética e profissional; 
Realizar atividades desenvolvendo as seguintes áreas: iniciação ao teatro; corpo, voz, direção e técnicas de interpretação; Propiciar noções de direção e técnica teatral: 
cenografia, iluminação, sonoplastia, maquiagem, figurinos, adereços; noções de dramaturgia; realização de montagens cênicas. Executar outras tarefas referentes ao 
cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Orientador Social - Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos 
e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; Desenvolver atividades 
instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e 
metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; Assegurar a participação social 
dos usuários em todas as etapas do trabalho social;  Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; Atuar na recepção dos usuários possibilitando 
ambiência acolhedora; Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; Apoiar e participar no 
planejamento das ações;   Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; Acompanhar, 
orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; Apoiar 
no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, 
violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; Apoiar os 
demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a 
equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; Apoiar na 
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orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação 
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; Apoiar no acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados; Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; Participar das reuniões de equipe para o 
planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de 
vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de 
formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; Acompanhar o ingresso, frequência e o 
desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas; Participar de reuniões de 
equipe, de encontros, seminários e programas de treinamento, sempre que convocado; Realizar atividades administrativas junto ao Conselho Tutelar e Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função 
Técnico Agrícola - Executar tarefas de caráter técnico, relativa à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agrícolas;  Orientar os agricultores nas 
tarefas de preparação dos solos, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais; Combater parasitas e outras pragas, para auxiliar os especialistas de formação 
superior no desenvolvimento da produção agrícola; Desempenhar, em geral, porém, limitadas as atividades específicas da criação e reprodução de gado de grande, 
médio ou pequeno porte; Preparar pastagens e forragens para alimentação das espécies animais; Executar outras tarefas referentes ao cargo;  Executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata compatíveis com a função. 
Técnico em Edificações - Executar tarefas de caráter técnico, relativas à execução de projetos de edificações e outras obras de engenharia civil; Orientar-se por 
plantas, esquemas e especificações técnicas; Colaborar na construção, reparo e conservação das mencionadas obras;  Realizar estudos no local das obras, 
procedendo a medições;  Analisar amostras de solo; Efetuar cálculos para auxiliar a preparação de plantas e especificações relativas à construção; Executar esboços e 
desenhos técnicos estruturais;  Seguir plantas, esquemas, especificações técnicas, utilizando instrumentos de desenho; Orientar os trabalhos de construção, 
manutenção e reparo; Preparar estimativas detalhadas sobre as quantidades e custos de materiais, mão de obra e serviços; Fornecer os dados necessários à 
elaboração da proposta de execução das obras;  Promover a inspeção dos materiais; Estabelecer os testes a serem realizados, de acordo com a espécie e emprego de 
cada material; Controlar a qualidade e observância das especificações;  Auxiliar na preparação de programas de trabalho e fiscalização das obras; Acompanhar e 
controlar cronogramas; Assegurar o cumprimento das condições estabelecidas;  Localizar falhas de execução; Identificar e resolver problemas que surjam; Aplicar 
conhecimentos teóricos e práticos sobre construção da obra, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas; Assegurar o desenvolvimento normal dos trabalhos; Executar 
outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função 
Técnico em Informática - Dar suporte aos usuários inclusive por telefone;  Dar suporte e manutenção de impressoras; Conhecimentos básicos em funcionamento de 
sistemas informatizados; Fazer as conexões de rede TCP/IP, necessárias; Dar suporte aos sistemas operacionais DOS, Windows 95/98 e superiores, Windows 
NT41Wokstation/Server;  Instalação de programas;  Instalação de equipamentos de Informática, Manutenção Preventiva e Corretiva de Hardware e Software; 
Conhecimentos básicos em editoração de textos, planilhas, Corel Draw, e outros utilizados pela PMRO; Conhecimentos de Sistemas Operacionais em Windows, Linux, 
Unix e etc, Suítes Open Office, StarOffice, MS-Office, redes física e lógica, instalação, configuração e manutenção de hardware e periféricos e internet; Outras 
atribuições que lhe sejam conferidas por este CPD; Executar outras tarefas referentes ao cargo;  Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis 
com a função. 
Técnico em Meio Ambiente - Elaborar e implementar política de saúde e segurança do trabalho; Realizar diagnóstico de SST da instituição; Identificar variáveis de 
controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; Integrar processos de 
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negociação; Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; Investigar, analisar acidentes de trabalho e recomendar medidas de prevenção e controle. 
Executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.    
Técnico em Orçamento Civil - Desempenho de cargo e função técnica; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e controle de qualidade; Elaboração de 
memórias de cálculo e memorial descritivo; Condução de trabalho técnico; Execução de cronograma de serviços; Execução de desenho técnico. Realizar todas as 
demais atividades necessárias ao pleno exercício do cargo. Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Topógrafo - Efetuar levantamentos topográficos, nivelamentos trigonométricos e geométricos e determinar o perfil, a localização e as dimensões de áreas de terrenos 
mediante uso de teodolito, trena, baliza, etc.; Calcular diferenças de nível, altitude, distância e ângulos; Identificar e demarcar pontes e áreas mediante utilização de 
instrumentos de topografia; Desenhar cortes, croquis, perfis de terrenos, plantas e mapas;  Efetuar avaliações métricas de terras e benfeitorias e cálculos de áreas, 
hidrográficos, etc.;  Executar outras tarefas referentes ao cargo;  Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 Cuidador Social - Cuidar da higiene e do asseio dos usuários realizando a troca de fraldas, o banho, a lavagem de mãos, acompanhando a ida ao vaso sanitário, e 
outras atividades de mesma finalidade; Cuidar da arrumação do ambiente de repouso; Auxiliar o professor ou orientador social nas atividades de serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos e outros; Zelar pelos usuários, na ausência do professor ou orientador social; Encarregar-se da lavagem e organização das roupas de cama 
e banho em uso nos projetos sociais, quando designado para tal; Encarregar-se da limpeza da lavanderia, quando designado para tal;  Acompanhar os acolhidos à 
escola, tratamento médico e demais atividades fora do Abrigo Municipal; Auxiliar nas atividades escolares; Ministrar os medicamentos, conforme prescrição médica; 
Cuidar da alimentação dos acolhidos; Acompanhar os acolhidos nas atividades de lazer dentro e fora do Abrigo Municipal; Cuidar da manutenção da limpeza e 
arrumação do espaço físico da unidade onde está lotado;  Encarregar-se do preparo das refeições, limpeza e arrumação do espaço físico da unidade onde está lotado e 
da lavagem de roupa, quando necessário; Executar outras tarefas inerentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a 
função. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 Bombeiro Hidráulico - Efetuar serviços de instalação, manutenção e reparo em redes de distribuição        de água e esgoto; Fazer ligações, desligamento e religação 
de água; Fazer ligação de água ou esgoto em redes mestras e extensões de rede; Realizar a pré-montagem e instalar tubulações em novas redes utilizando tubos, 
dutos, manilhas ou outros dispositivos aplicados de forma adequada ao trabalho em realização; Fazer manutenção das redes de água ou esgoto existentes; Fazer 
manutenção, avaliar e verificar defeitos, reparar, ajustar ou substituir hidrômetros; Instalar manilhas ou tubos, formando redes de tubulações, aplicando a técnica, 
ferramentas e materiais adequados a cada um dos casos;   Executar a limpeza e manutenção das máquinas operatrizes dos utensílios, equipamentos, ferramentas e 
materiais utilizados em seu trabalho afim de conservá-los e mantê-los em perfeita condição de utilização; Atender as normas de higiene e segurança do trabalho; 
Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Carpinteiro - Selecionar o material mais adequado para realizar o trabalho de carpintaria para o qual foi designado; Traçar o contorno desejado da peça em que 
trabalho para possibilitar o corte adequado da mesma;  Confeccionar, reparar e instalar esquadrias, portas, janelas, venezianas, assoalhos, cavaletes, escadas, cercas, 
grades, cabos de ferramentas, telhados e outros de mesma natureza, serrando, aplainando, alisando, lixando, furando, pregando, aparafusando e executando outras 
operações com ferramentas de carpintaria; Montar peças, encaixando-as e fixando-as com cola, pregos ou parafusos e assemelhado; Instalar esquadrias ou outras 
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peças de madeira ou metal; Colocar ou substituir ferragens tais como fechaduras, maçanetas, ferrolhos e outros assemelhados em móveis; Montar formas utilizadas em 
obras e confeccionar caixas de madeira para armações de concreto; Confeccionar ou montar móveis e caixas de madeira forrando-as com fórmica ou outro material de 
revestimento, pintando-as ou envernizando-as; Amolar e afiar peças de máquinas operatrizes, utilizando rebolo, esmeril ou outro assemelhado; Operar máquinas de 
carpintaria; Executar a limpeza e manutenção das máquinas operatrizes, dos utensílios, equipamentos, ferramentas e materiais utilizados em seu trabalho a fim de 
conservá-los e mantê-los em perfeita condição de utilização; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas referentes ao cargo; 
Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Coveiro - Executar serviços gerais de limpeza, manutenção, conservação e fiscalização dos cemitérios; Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das 
exigências para sepultamentos;  Executar serviços de inumações e exumações em geral;  Abrir covas para a realização de sepultamentos, dentro das normas de 
higiene e saúde pública e moldar lajes para tampá-las; Proceder no controle de funerais e na execução de sepultamentos, acompanhando os enterros, auxiliando no 
transporte de caixões, manipulando as cordas de sustentação e facilitando o posicionamento da entrada do caixão na sepultura;  Fechar as sepulturas cobrindo-as com 
terra ou fixando-lhe uma laje; Efetuar a marcação de sepulturas a serem cavadas, escorando as paredes de abertura ou retirando a lápide e limpando o interior das 
covas já existentes; Realizar a localização dos jazigos e sepulturas nas plantas do cemitério;  Zelar pela conservação dos jazigos e sepulturas e pela segurança do 
cemitério; Limpar, capinar e caiar muros, paredes e sepulturas em geral, mantendo-os limpos e carregando os lixos existentes nos cemitérios;  Abrir e fechar os portões 
e controlar o horário de visitas;  Assentamento de tijolos e preparo da massa de cimento e concreto;  Transportar materiais e equipamentos de trabalho, conservando-os;  
Preparar, adubar a terra e realizar serviços de jardinagem, de plantio de árvores e de espécies ornamentais e aguá-las;  Transladar restos mortais para os ossários; 
Executar outras tarefas correlatas de oficio ou sob a ordem de chefia imediata, que por suas características, se incluam na esfera de competência.     
Eletricista - Examinar máquinas, instalações e equipamentos elétricos através de planos de montagem, especificação e instrumentos adequados visando localizar, 
identificar e sanar defeitos; Examinar, localizar problemas e reparar redes elétricas em geral e redes elétricas internas que atendem à equipamentos; Instalar, desinstalar 
e reparar equipamentos elétricos examinando, localizando defeitos, ajustando, regulando ou substituindo peças e partes, medindo e testando os elementos do conjunto 
utilizando voltímetros, amperímetros e outros recursos e instrumentos a fim de mantê-los em perfeito funcionamento; Proceder à instalação, desinstalação, reparo ou 
substituição de quadros elétricos, tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores e outros dispositivos, por meio de chaves, alicates e ferramentas apropriadas para 
manter em funcionamento e disponível a energia elétrica necessária ao consumo em sua finalidade, nos prédios públicos e em instalações utilizadas para fins públicos; 
Executar a limpeza e manutenção das máquinas operatrizes, dos utensílios, equipamentos, ferramentas e materiais utilizados em seu trabalho a fim de conservá-los e 
mantê-los em perfeita condição de utilização; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras 
tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.    
Pedreiro - Executar trabalhos de alvenaria e concreto armado ou não; Executar serviços de construção, reformas e manutenção de pisos, paredes, muros, passeios e 
superfícies diversas de prédios públicos, baseando-se em instruções superiores, visando à execução e manutenção das obras desejadas; Realizar leitura e 
interpretação de plantas baixas; Executar concretagem de fundações, pilares, vigas e lajes, seguindo orientações técnicas quanto ao traçado do concreto a ser utilizado; 
Realizar a impermeabilização de vigas, baldrames e reservatórios de água para preservá-los; Realizar revestimentos e acabamentos; Fazer demolições; Fazer 
pequenos serviços como construções, desentupimentos de redes sanitárias, e feitura de pisos para ralos Misturar cimento, areia, água e outros materiais, dosando as 
quantidades na forma indicada para obter a argamassa a ser empregado na execução de alvenarias, assentamento de ladrilhos e materiais afins; Construir fundações; 
Reformar ou reparar prédios e obras similares; Tomar medidas, cortar, serrar, dobrar, conectar e vedar tubos e canos por meio de roscas, colas e chumbados para 
instalação de água e esgoto; Executar a limpeza e manutenção das máquinas operatrizes, dos utensílios, equipamentos, ferramentas e materiais utilizados em seu 
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trabalho a fim de conservá-los e mantê-los em perfeita condição de utilização; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas referentes 
ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.    
Pintor - Executar serviços de pinturas diversas utilizando pistola, trincha, pincel e outros com tintas à base de água, óleo, esmalte, verniz, cal, laca ou de mesma 
finalidade; Emassar paredes e semelhantes, móveis e madeiras em geral, vidro e executar o posterior lixamento e demais etapas de preparação para o serviço posterior 
de pintura; Executar tratamento anticorrosivo de estruturas metálicas; Restaurar pinturas; Executar serviços de indutagem de peças metálicas; Executar a pintura de 
prédios, pontes e construções em geral, de interiores ou exteriores, aparelhos, móveis, peças metálicas ou de madeira; Operar com equipamentos de pintura para a 
realização de seus trabalhos; Organizar especificações para o preparo de tintas, vernizes e outros materiais de finalidade equivalente; Executar o preparo de tintas, 
vernizes e outros materiais de finalidade equivalente; Executar trabalhos de preparo para pintura e pintura que requeiram habilidades e técnicas especiais; Executar seu 
trabalho se orientando por instruções, desenhos ou croquis; Executar pinturas de vitrais, decorativas ou restauradoras e outras de semelhante complexidade; Executar 
pintura de mostradores e outras peças e instrumentos diversos; Montar e desmontar andaimes e outros necessários à execução de seu trabalho; Executar a limpeza e 
manutenção das máquinas operatrizes, dos utensílios, equipamentos, ferramentas e materiais utilizados em seu trabalho a fim de conservá-los e mantê-los em perfeita 
condição de utilização; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela 
chefia imediata, compatíveis com a função. 
Serralheiro - Produzir peças em metal de acordo com as especificações, executando traçado em escala, realizando serradura, perfuração ou soldagem do material, 
utilizando esquadro, serras mecânicas ou manuais, maçaricos e outros equipamentos para possibilitar a confecção da peça planejada;  Estudar a peça a ser executada, 
analisando desenho, modelo, especificação ou outros meios que permitam estabelecer o roteiro de trabalho; Confeccionar ou montar e fixar estruturas metálicas 
utilizando rebites, parafusos ou soldas, protegendo posteriormente as peças com tinta antioxidante, visando evitar na corrosão das mesmas; Instalar as ferragens 
complementares a esquadrias, portas, portões, a saber dobradiças, fechaduras, ferrolhos, trincos ou outros assemelhados, fazendo os ajustes necessários e utilizando 
ferramentas manuais, elétricas ou mecânicas e soldas afim de completar a montagem das peças; Executar em oficina ou no campo a recuperação de peças e 
elementos em material metálico, tais como portas, portões, grades, alambrados em tela galvanizada, telas em chapa expandida e perfuradas, caixilhos basculantes e 
pivotantes e assemelhados; Executar peças metálicas complementares tais como visores, trancas para portas de segurança em ferro ou outro metal;  Executar a 
limpeza e manutenção das máquinas operatrizes, dos utensílios, equipamentos, ferramentas e materiais utilizados em seu trabalho a fim de conservá-los e mantê-los 
em perfeita condição de utilização; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
Soldador - Soldar peças metálicas, utilizando equipamento apropriado, para unir, reforçar ou reparar peças ou conjuntos mecânicos; Examinar as peças a serem 
soldadas, consultar desenhos, especificações ou outras instruções, para organizar o roteiro de trabalho; Executar a solda, aproximando o eletrodo da peça até formar 
um arco elétrico, deslocando-o convenientemente ao longo da linha de junção, para constituir o cordão de soldagem; Retirar das partes soldadas o excesso de solda 
através de esmeril, a fim de dar acabamento final do trabalho; Propor soluções técnicas para conclusão de casos que exijam tratamento diferenciado; Anotar os 
materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para providências de compras, de forma a evitar atrasos e interrupções nos 
serviços; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Executar tratamento e 
descarte de resíduos de matérias provenientes de seu local de trabalho; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Executar outras tarefas 
referentes ao cargo 
 


