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ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2011

CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

MOTORISTA - condução de automóveis, utilitários (inclusive ambulâncias e ônibus) e caminhões; executar 
os serviços específicos de cada órgão ou unidade administrativa, tais como: transporte de pessoas e materiais, 
e também, conduzir enfermos nas ambulâncias em área municipal e fora do município; realizar serviços de 
transporte e entrega de documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e  
repartições diversas, com absoluta obediência às normas da legislação de trânsito; promover a manutenção,  
conservação e  recuperação  preventiva  dos  veículos  e  de  seus  componentes  indispensáveis  e  acessórios, 
inclusive sua limpeza; auxiliar os mecânicos nos serviços de recuperação e manutenção, na Garagem de 
Máquinas; executar outros serviços na respectiva repartição, sempre que o veículo estiver fora de ação por  
motivo de conserto, por motivos climáticos, ou quando não houver a necessidade de sua utilização; auxiliar  
outros motoristas, operadores e outros agentes da repartição nos serviços correlatos, inclusive de carga e 
descarga ou de trabalhos braçais, conforme a necessidade ou o caso, especialmente nos serviços de infra-
estrutura  rodoviária,  urbana  e  agrícola  e  conforme  as  demandas  na  respectiva  unidade  administrativa;  
executar outras atribuições afins.

SERVENTE - executar trabalhos externos, braçais ou não, incluídas, entre outras, as seguintes atribuições: 
realizar limpeza do local que seja determinado, especialmente em prédios públicos e áreas urbanas; manter 
em ordem o local de trabalho, bem como outros que a este sejam correlatos; prestar serviços de apoio,  
sempre que lhe for solicitado; atender aos cidadãos que se dirigirem à sua pessoa, prestando as informações 
solicitadas  com  educação,  encaminhando  para  quem  possa  melhor  atendê-lo;  zelar  pelo  bem  público, 
reparando os utensílios sempre que necessário; efetuar serviços de capina em geral, coleta de lixo, varredura, 
lavagem e remoção de lixo e detritos das ruas e prédios municipais; recolher o lixo em domicílio; executar 
serviços auxiliares de construção e conservação de logradouros e vias públicas; auxiliar na conservação de 
sinaleiras  e  abrigos;  efetuar  serviços  de  carga  e  descarga;  executar  tarefas  auxiliares  na  fabricação  de  
artefatos de cimento, produção de asfalto e sua aplicação em vias públicas; executar tarefas de abertura e  
fechamento  de  valas  e  de  assentamento  de  canos  auxiliares;  executar  tarefas  auxiliares  de  carpintaria,  
construção e conservação de edificações; manejar instrumentos e ferramentas agrícolas e executar serviços 
de lavoura e jardim; auxilia na aplicação de inseticidas e fungicidas; executar faxinas em geral nos prédios e  
bens públicos; exercer serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas correlatas; exercer tarefas afins  
ou que sejam determinadas por seus superiores.

ZELADOR - execução trabalhos rotineiros de limpeza em geral, incluídas, entre outras, as seguintes atribui-
ções: ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios; proceder a remoção e conservação de móveis,  
máquinas e materiais em geral; executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de chá e café, selecionan-
do alimentos, preparando refeições; fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos edifícios públi-
cos municipais; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc; coletar lixo colocando-o nos 
recipientes apropriados; efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo de refeições, re-
cebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas; efetuar o controle do ma-
terial existente no setor; zelar pela limpeza no local do trabalho;  executar outras tarefas afins.



CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL SUPERIOR

CONTADOR -  planejamento dos trabalhos inerentes  às  atividades  contábeis,  incluídas,  entre outras,  as 
seguintes  atribuições:  organizar  o  sistema  de  registro  e  operações,  para  possibilitar  o  controle  e  o 
acompanhamento  contábil  e  financeiro;  supervisionar  os  trabalhos  de  contabilização  dos  documentos,  
analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado; 
proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos  
de  bens  e  serviços;  organizar  balancetes,  balanços  e  demonstrativos  contábeis,  aplicando  as  normas 
contábeis,  para  apresentar  resultados  parciais  e  gerais  da  situação  patrimonial,  econômica,  financeira  e 
orçamentária do órgão;  participar da elaboração do orçamento-programa, fornecendo os dados contábeis,  
para servirem de base à montagem do mesmo; planejar e executar auditorias contábeis e exames técnicos,  
para assegurar o cumprimento das exigências legais e administrativas; assessorar o Município em assuntos 
financeiros, contábeis e orçamentários, dando pareceres, a fim de contribuir para a correta elaboração de  
políticas e instrumentos de ação; auxiliar na elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) executar outras tarefas correlatas, determinadas  
pelo superior hierárquico.

NUTRICIONISTA - elaboração de cardápios para fins determinados e individuais, incluídas, entre outras, 
as seguintes atribuições: promover a educação e mudança de hábitos alimentares; acompanhar os cardápios 
pré-estabelecidos; orientar no preparo, cocção e distribuição das refeições; controlar a qualidade na aquisição  
e  movimentação  do  estoque  dos  alimentos;  realizar  avaliação  nutricional  específica  para  os  fins  
determinados;  requisitar  as  compras  de  alimentos;  solicitar  o  reparo  de  materiais  e  equipamentos;  
desenvolver  treinamentos  periódicos;  supervisionar  temperaturas,  procedendo  às  orientações  necessárias; 
orientar quanto aos hábitos higiênico-sanitários; determinar medidas preventivas de intoxicação alimentar;  
encaminhar  as  preparações  para  análise  microbiológica;  orientar  quanto  à  prevenção,  manutenção  ou 
recuperação da saúde; planejar, coordenar e/ou executar programas que orientem os usuários na utilização 
adequada de alimentos na prevenção de diversas patologias; executar outras tarefas correlatas, determinadas  
pelo superior hierárquico. 

PROCURADOR -  presta assessoria jurídica às Unidades Administrativas da Estrutura Organizacional do 
Município,  incluídas, entre outras, as seguintes atribuições: postular em nome do Município, em juízo ou 
fora dele; propor ou contestar ações; solicitar providências junto ao magistrado ou ao Ministério Público;  
avaliar  provas  documentais  e  orais;  realizar  audiências  trabalhistas,  tributárias,  penais  comuns  e  cíveis;  
instruir a parte judicial e extrajudicialmente; mediar questões; contribuir na elaboração de projetos de lei; 
analisar a legislação para atualização e implementação; zelar pelos interesses do Município na manutenção e 
integridade dos seus bens, preservando interesses individuais e coletivos dentro dos princípios éticos e de 
forma  a  fortalecer  o  Estado  Democrático  de  Direito;  cumprir  as  determinações/deveres  constantes  no 
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e na legislação correlata; executar tarefas administrativas e 
outras inerentes ao cargo; realizar orientações aos cidadãos do Município em geral, sempre que solicitado 
pelo chefe do Executivo municipal.
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