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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 
 (Lei Complementar n° 060 de 10 de dezembro de 2003 ) 

 
Cargo Atribuições 

Operador de Motoniveladora 
 

1. Executar diversas tarefas na unidade em que 
trabalha, operando Motoniveladora; 

2. Operar tal máquina, manejando alavancas e 
acionando pedais a fim de efetuar nivelamento e 
limpeza de terrenos; 

3. Efetuar remoção de terra, material asfáltico, guias 
e sarjetas de concreto ou outros materiais; 

4. Escarificação e espalhamento de material pétreo, 
asfáltico ou outros materiais, 

5. Executar acabamento de terraplenagem, em 
obras, respeitando a marcação topográfica 
existente; 

6. Vistoriar as máquinas e equipamentos 
diariamente, antes e após sua utilização, 
verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica e outros, para certificar-se das condições 
de tráfego; 

7. Requisitar a manutenção das máquinas quando 
apresentarem qualquer irregularidade; 

8. Observar a sinalização e zelar pela segurança dos 
passageiros, transeuntes e demais veículos; 

9. Realizar reparos de emergência; 
10. Observar e controlar os períodos de revisão e 

manutenção, recomendados preventivamente, 
para assegurar a plena condição de utilização da 
máquina; 

11. Realizar anotações, segundo as normas 
estabelecidas e orientações recebidas, da 
quilometragem ou quantidade de horas, viagens 
realizadas, objeto ou pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, 
a fim de manter a boa organização e controle da 
Administração; 

12. Recolher a máquina após sua utilização, em local 
previamente determinado, deixando-a 
corretamente estacionada e fechada; 

13. Executar outras tarefas correlatas, determinadas 
pelo superior imediato. 



                                             EMDEF - EMPRESA MUNICIPAL PARA O 
                                            DESENVOLVIMENTO DE FRANCA 
                                            CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

 
  

 

Técnico em Segurança do Trabalho 

1. Inspeciona locais, instalações e equipamentos da 
empresa, observando as condições de trabalho, 
para determinar fatores e riscos de acidentes; 

2. Estabelece normas e dispositivos de segurança, 
sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua 
observância, para prevenir acidentes; 

3. Inspeciona os postos de combate a incêndio, 
examinando as mangueiras, hidrantes, extintores 
e equipamentos de proteção contra incêndios, 
para certificar-se de suas perfeitas condições de 
funcionamento; 

4. Comunica os resultados de suas inspeções, 
elaborando relatórios, para propor a reparação ou 
renovação dos equipamento de extinção de 
incêndio e outras medidas de segurança; 

5. Investiga acidentes ocorridos, examinando as 
condições da ocorrência, para identificar suas 
causas e propor as providências cabíveis; 

6. Registra irregularidades ocorridas, anotando-as 
em formulários próprios e elaborando estatísticas 
de acidente, para obter subsídios destinados à 
melhoria das medidas de segurança; 

7. Instrui os funcionários da empresa sobre normas 
de segurança, combate a incêndios e demais 
medidas de prevenção de acidentes, ministrando 
palestras e treinamentos, para que possam agir 
acertadamente em casos de emergência; 

8. Coordena a publicação da matéria sobre 
segurança no trabalho, preparando instruções e 
orientado a confecção de cartazes e avisos, para 
divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de 
acidentes; 

9. Participa de reuniões sobre segurança no 
trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, 
apresentando sugestões e analisando a 
viabilidade de medidas de segurança propostas 
para aperfeiçoar o sistema existente; 

10. Executar outras tarefas correlatas de acordo com 
a determinação da chefia imediata.  

 


