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EDITAL N. 01/2011 – CONCURSO PÚBLICO 

ANEXO I – REQUISITOS LEGAIS E ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS DOS CARGOS 
 
1. Cargo: Agente de serviços Gerais 
1.1 Requisitos para provimento: 1ª grau incompleto. 
1.2 Síntese das Atribuições: 
 Na Área de Segurança e Portaria: Exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dependências; observar e 
fiscalizar a entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências do órgão; fazer comunicação sobre qualquer 
ameaça ao patrimônio do município; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 Na Área de Jardinagem, Horticultura e Avicultura: Plantar, zelar, regar, podar, cortar árvores, gramas, flores e 
hortaliças; colher e transportar flores, plantas, verduras e legumes; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 Na Área de Limpeza Urbana: varrer as vias públicas e providenciar o acondicionamento do lixo urbano em 
recipientes próprios à sua coletação; coletar o lixo urbano e suburbano da cidade, inclusive de estabelecimento 
comerciais e hospitalares e conduzi-los aos respectivos depósitos. 
 Na Área de Serviços Gerais: Coletar e retirar placas de sinalização; lubrificar veículos, máquinas e equipamentos; 
transportar e carregar material de um lugar para outro; marcar campos, colocar e retirar redes e bandeirolas; 
auxiliar e executar tarefas nas áreas de alvenaria, carpintaria, armações, hidráulicas, sanitárias em geral, na 
construção civil; desempenhar outras tarefas que lhe forem conferidas. 
 
2. Cargo: Agente de Serviços de Higiene e Alimentação 
2.1 Requisitos para provimento: 1ª grau incompleto. 
2.2 Síntese de Atribuições: Exercer atividades sociais de apoio, preparando e servindo lanches e refeições, limpando 
e arrumando as dependências da área de trabalho, em atendimento as necessidades das unidades do Município, em 
especial as escolares. 
 
3. Cargo: Mantenedor Geral 
3.1 Requisitos para o provimento: 1ª grau incompleto. 
3.2 Síntese das atribuições: Executar tarefas nas áreas de alvenaria, eletricidade, hidráulica, construção civil em 
geral, pintura, serviços de carpintaria e marcenaria, instalar e operar equipamentos elétricos e eletrônicos, 
desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 
4. Cargo: Assistente Administrativo 
4.1 Requisitos para provimento: 2º grau completo. 
4.2 Síntese de atribuições: Auxiliar na execução de tarefas sob supervisão, nas áreas financeiras, orçamentárias, 
administrativas, de material, patrimonial, recursos humanos ligadas as atividades meio e fim do órgão, auxiliar sob 
supervisão nas tarefas inerentes a comunicações e telecomunicações, auxiliar na implantação e execução de normas, 
regulamentos e roteiros de serviços, prestar informações e esclarecimentos sobre o órgão; auxiliar na elaboração e 
conferência de listagens, dados, notas faturas e documentos, operar máquinas e equipamentos manuais, elétricos, 
executar tarefas de datilografia, auxiliar no trabalho de secretarias em geral. 
 
5. Cargo: Assessor Administrativo 
5.1 Requisitos para provimento: 2º  grau completo. 
5.2 Síntese das atribuições: Controlar e executar tarefas, nas áreas financeiras, orçamentarias, de material, de 
recursos humanos e outras ligados as atividades meio e fim do órgão; orientar  e executar o trabalho de equipes que 
desenvolvam  atividades administrativas e operacionais de grau médio; auxiliar o pessoal técnico do planejamento, 
na execução e avaliação de suas atividades, participar de elaborações de pesquisas, levantamentos, avaliação de 
suas atividades, participar de elaborações de pesquisas, levantamentos, avaliação de suas atividades, participar de 
elaboração de pesquisas, levantamentos, tabulação de dados e cálculos estatísticos e matemático, operar maquinas 
e equipamentos manuais, elétricos e eletrotécnicos, propor medidas destinadas a simplificar o trabalho e a redução 
dos operacionais, revisar e corrigir trabalhos datilográficos, listar dados, notas e documentos, esclarecer e informar o 
público sobre trabalhos específicos de sua área; controlar e executar tarefas de recebimento, registro tramitação, 
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controlar os registo, descontos e recolhimento de encargos, impostos, taxas e outros emolumentos  e contribuições, 
relatar imediatamente a falha no serviço de máquinas e equipamentos; orientar e controlar atividades e tarefas da 
área de manutenção em geral, auxiliar nos registros contábeis e fazer conciliações bancárias; interpretar 
informações de documentos contábeis para determinar itens a serem registrado sob supervisão e orientação; 
desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 
6. Cargo: Agente de Arrecadação 

6.1. Requisitos para provimento: 1° grau completo. 

6.2.  Síntese das Atribuições: Orientar os contribuintes quanto à legislação fiscal em vigor e exigir dos mesmos o fiel 

cumprimento desta, fiscalizar o pagamento de todos os tributos devidos ao Município ; expedir autuações fiscais; 

expedir intimações, funcionar junto aos órgãos de arrecadação dentro de sua área de atuação; expedir guias de 

recolhimento; outras atividades pertinentes às atribuições de seu cargo. 

 

7. Cargo: Fiscal de obras e posturas 

7.1. Requisitos para provimento: 1° grau completo  

7.2. Síntese das Atribuições: Fiscalizar o cumprimento da legislação Municipal sobre obras e edificações, posturas do 

Município e meio ambiente, fazer vistorias nas atividades comerciais e ambulantes nos logradouros públicos em 

geral, orientando e autuando os contribuintes infratores; executar outras tarefas semelhantes. 

 

8. Cargo: Motorista 

8.1. Requisitos para provimento: 1° grau incompleto e Carteira de habilitação com categoria profissional. 

8.2. Sínteses das Atribuições: Dirigir, com documentação legal, os veículos de passeio, caminhão, ambulância, ônibus 

e semelhantes; manter o veiculo abastecido de combustível e lubrificante; completar água no radiador e verificar o 

grau de densidade e nível de bateria, verificar o funcionamento e manter em perfeitas condições o sistema elétrico 

do veiculo sob sua responsabilidade, verificar e manter a pressão normal dos pneus, testando-os, quando em 

serviço, e substituindo-os, quando necessário, executar pequenos reparos de emergência, respeitar as  leis de 

trânsito e as ordens de serviço recebidas; recolher à garagem o veículo quando concluir o serviço e/ou quando for 

exigidos; zelar pela limpeza e conservação do veículo sob sua guarda, cumprir com a regulamentação do setor de 

transporte, executar outras tarefas que contribuam, direta ou indiretamente para o bom desempenho de suas 

atividades ou a critério de seu chefe imediato, desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 

9. Cargo: Operador de Máquinas leves 

9.1. Requisitos para provimento: 1° grau incompleto 

9.2. Síntese de Atribuições: Operar tratores de pneus, executando as tarefas pertinentes a utilização dos mesmos na 

área urbana e rural, vistoriar o veiculo e zelar pela manutenção, recolhê-los à garagem assim que as tarefas forem 

concluídas. 

 

10. Cargo: Operador de Máquinas Pesadas 

10.1. Requisitos para provimento: 1° grau incompleto .  

10.2. Síntese de Atribuições: Operar moto niveladoras e maquinários pesados em geral, executar todas as tarefas 

pertinentes á utilização de tais equipamentos, seja na área rural; vistoriar o veículo, zelando pela manutenção, 

recolhê-los á garagem, assim que as tarefas forem concluídas.  

 

11. Cargo: Vigilante: Sanitário  

11.1. Requisitos para provimento: 1° grau completo. 
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11.2. Síntese das Atribuições: Exercer a ação fiscalizadora, de controle e orientação de saúde nos estabelecimentos 

comerciais, industriais e de prestação de serviços, que comercializam gêneros alimentícios, de higiene pessoal, de 

estabelecimentos de saúde e similares, para fazer cumprir a legislação vigente. Efetuar o controle sanitário, 

promovendo a fiscalização e controle dos atos e fatos que tenham reflexo na saúde pública. 

 

12. Cargo: Técnico de Enfermagem 

12.1. Requisitos para provimento: 2° grau completo e curso de técnico de enfermagem 

12.2. Síntese de Atribuições: Auxiliar no atendimento a pacientes nas unidades de saúde pública sob a supervisão e 

orientação do médico, Odontológico e enfermeiro; cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas ou odontológicas e 

auxiliar em intervenções cirúrgicas; esterilizar e conservar o instrumental médico e odontológico; observar e 

registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridades superior; 

participar da preparação e assistência a pacientes para reconhecimento de autoridades superior; participar da 

preparação e assistência a pacientes no período pré e pós operatório nos trabalhos de obstetrícia e ainda em 

exames especializados; participar de programas de aprimoramento profissional; organizar e controlar  o arquivo 

médico e odontológico; desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 

13. Cargo: Enfermeiro 

13.1. Requisitos para provimento: Curso Superior de Enfermagem mais Registro Profissional. 

13.2. Síntese das Atribuições: Executar as tarefas de observação, cuidados e educação sanitária do doente, da 

gestante ou do acidentado, prestar cuidados de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; identificar as 

necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observações 

sistematizadas, para preservar e recuperar a saúde; executar tarefas de administração de sangue e plasma, controle 

de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, 

movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal; aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, 

instilações lavagens de estômago, visicais e outros planejamentos; executar em casos de cateterismo cardíaco, 

transplantes de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o material e o ambiente, para assegurar maior 

eficiência na realização dos exames e tratamentos; efetuar testes de sensibilidades, reações, para obter  subsídios 

para  diagnósticos; Fazer curativos, imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos em situações  

de emergência empregando técnicas usuais ou especificas, para atenuar as conseqüências dessas situações; adaptar 

o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando entrevistas, visitas 

diárias e orientando-o, para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter sua colaboração no 

tratamento.  

 
14. Cargo: Agente de Endemias 
14.1. Requisito para provimento:  Ensino Fundamental Completo, residir na área geográfica onde for atuar, desde a 
data da publicação do edital e curso de formação inicial e continuada.  
14.2 Síntese das Atribuições:  Combate e prevenção de endemias mediante a notificação de focos endêmicos; 
vistoria e detecção de locais suspeitos; eliminação de focos, orientação de saúde conforme Portaria n° 
1172/GM/2004, ou outra que vier a regulamentar a forma de combate a Endemias. Acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias, pontos estratégicos e áreas de risco sob sua responsabilidade. 
 
15. Cargo: Procurador Jurídico 
15.1. Requisito para provimento: curso superior de direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 
15.2. Síntese das Atribuições:  
I – Dirigir a Procuradoria Jurídica do Município, superintender e coordenar suas atividades; 
II – Propor ao Prefeito Municipal a anulação de atos administrativos da administração pública municipal; 
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III – Propor ao Prefeito Municipal o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; 
IV – Receber citações, intimações e notificações nas ações em que o Município seja parte; 
V – Assessorar a Secretaria Municipal competente na elaboração da proposta orçamentária; 
VI – Firmar, como representante legal do Município, contratos, convênios e outros ajustes de qualquer natureza; 
VII – Firmar, conjuntamente com o Prefeito Municipal, os atos translativos de domínio de bens imóveis de 
propriedade do Município, ou daqueles que vierem a ser por estes adquiridos. 
 
16. Cargo: Mecânico  
16.1. Requisito para provimento: Primeiro grau incompleto, experiência comprovada, conhecimentos específicos em 
veículos automotores em geral, concurso Público, disponibilidade de tempo integral (40 horas semanais). 
16.2. Síntese das Atribuições: Preparar assistência aos veículos dos órgãos públicos municipais, revisando, trocando 
peças, levando-o às oficinas, fazendo pedido de materiais, consertar, reparar e manter em bom estado de 
funcionamento os motores e veículos; Manter e reparar a parte mecânica e elétrica de veículos automotores e 
máquinas pesadas, substituindo e ajustando peças defeituosas ou desgastadas, efetuando regulagem de motores e 
ajuste de freios, direção e outras partes dos veículos e máquinas. 
 
17. Cargo: Professor P-III 
17.1. Requisitos para provimento: Curso Superior de Licenciatura Plena, Pedagogia ou outra graduação 
correspondente às ares de conhecimento específico do currículo com formação pedagógica, ou pedagogia ou curso 
normal superior. 
17.2. Síntese das Atribuições:  
– Participar de todo o processo ensino-aprendizagem, em ação integrada escola-comunidade; 
 – Elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de que necessite a unidade escolar ou sistema de 
ensino municipal. Ministrar aulas na educação básica. 
 – Elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de que necessite a unidade escolar ou o sistema 
municipal. Inteirar-se da proposta político-pedagógica do sistema municipal de ensino e interagir-se com as suas 
políticas educacionais; 
 
 

FRANCINEY  SOUSA DE FREITAS 

Presidente da COCP 
  


