
Atribuições dos cargos de carreira dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de 
Marataízes: 
 
1 – CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÕES: participar da programação e elaboração das atividades ligadas à seleção, 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; executar tarefas administrativas envolvendo a 
interpretação e observância da lei, regulamentos, portarias e normas gerais; redigir ofícios, 
ordens de serviço e/ou outros; executar trabalhos de digitação e datilografia; preencher fichas, 
formulários, talões, mapas e/ou outros, encaminhando-os aos órgãos específicos; preparar 
documentação para admissão e rescisão de contrato de trabalho, procedendo às anotações na 
carteira profissional e distribuição de identidade funcional; elaborar folha de pagamento de 
pessoal, efetuando cálculos para preenchimento das guias relativas às obrigações sociais; 
controlar, sob supervisão, a freqüência dos servidores municipais e fazer o acompanhamento 
da escala de férias; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na 
sua esfera de competência. 
 
2 - CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
ATRIBUIÇÕES: executar os serviços que têm por finalidade o atendimento e o 
encaminhamento de pessoas que necessitam de serviços médicos, odontológicos e de serviço 
social; recepcionar pessoas que procurem por um desses serviços; prestar informações em 
geral; encaminhar ao local de atendimento, obedecendo autorizações das consultas; atender a 
ligações telefônicas; executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência. 
 
3 - CARGO: AJUDANTE DE MECÂNICO 
ATRIBUIÇÕES: auxiliar na montagem, manutenção e reparos de carrocerias, sistemas de 
suspensão, freios, hidráulicos, motores e outras partes mecânicas de veículos e máquinas; 
auxiliar na montagem, manutenção de motores térmicos de explosão, diesel ou gasolina/álcool, 
bombas hidráulicas ou de motores de veículos e máquinas; auxiliar na montagem, manutenção 
e reparos de máquinas operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos 
mecânicos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência. 
 
4 - CARGO: ALMOXARIFE 
ATRIBUIÇÕES: executar serviços de guarda e controle de materiais diversos; participar da 
política de compra e reposição de material de consumo; participar da política de controle de 
material de consumo; manter sob sua guarda material de consumo de diversos órgãos da 
municipalidade; fornecer materiais mediante requisições, verificando as especificações 
constantes da documentação; efetuar registros de entrada e saída de material em fichas e 
livros; arrumar o material nas prateleiras; elaborar relatórios, balancetes e inventários de 
material em estoque e movimentado; desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
5 - CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 
ATRIBUIÇÕES:  cumprir as leis do ensino vigentes, bem como as determinações regimentais 
de ensino; cumprir os editais de matrícula, subscrever atas e outros documentos escolares; 
conhecer toda a legislação referente ao ensino; manter em dia a escrituração de livros, fichas e 
documentos relativos ao pessoal discente; impedir a retirada de qualquer documento constante 
no arquivo da Escola, exceto nos casos previstos por Lei; organizar e manter em dia as pastas 
de arquivos e coletânea de Leis, regulamentos, diretrizes, ordem de serviço, ofícios e outros 
documentos; rever todos os expedientes a serem submetidos à assinatura do diretor; analisar a 
documentação do aluno para identificar os casos de irregularidades da vida escolar e/ou 
necessidade de adaptação; encaminhá-los ao setor competente para regularização; organizar 
e ter sob sua guarda, os fichários e os arquivos escolares, zelando peoa sua ordem e 
conservação, de modo que possam ser consultados a qualquer momento; comparecer sempre 
que solicitado às atividades organizadas pela Escola em que estão lotados e pela Secretaria de 
Educação; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência. 
 
6 - CARGO: BOMBEIRO 



ATRIBUIÇÕES: executar serviços de instalação e consertos de encanamentos de água e de 
rede de esgoto, bem como de caixa d’água, aparelhos sanitários, chuveiro e válvulas de 
pressão; fazer ligações de bombas e reservatórios d’água; fazer a manutenção das redes de 
água e esgoto; fazer a limpeza em condutores de água e caixas de gordura; controlar o nível 
de água de reservatório, bem como efetuar  a limpeza periódica; zelar pela conservação dos 
equipamentos e ferramentas de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
7 -CARGO: BORRACHEIRO 
ATRIBUIÇÕES: trocar e consertar pneus leves, médios e pesados, realizando serviços com 
cola, graxa, lixa e câmara de ar no esmeril; realizar serviços em baixo de caminhões, inclusive 
embaixo dos compactadores de lixo, quando necessário; desempenhar outras tarefas que, por 
suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
8 - CARGO: CARPINTEIRO 
ATRIBUIÇÕES: confeccionar peças com o auxílio de ferramentas adequadas; instalar 
esquadrias e outras peças de madeira ou metal, como janelas, básculas e fechaduras; reparar 
elementos de madeira; colocar ou substituir ferragens em móveis; confeccionar e montar 
formas de concretagem, peças empregadas em obras; executar peças em carpintaria como 
forros, palanques e engradamentos; realizar acabamentos em móveis; operar máquinas de 
carpintaria; construir e reconstruir pontes e pontilhes de madeira; zelar pela conservação dos 
equipamentos e ferramentas do trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
9 - CARGO: COVEIRO 
ATRIBUIÇÕES:  abrir covas para realização de sepultamento; realizar sepultamentos; zelar 
pela limpeza e conservação do cemitério; desempenhar outras atribuições que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
10 - CARGO: ELETRICISTA 
ATRIBUIÇÕES: executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, 
esquemas e croquis; reparar e instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; 
colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para 
lâmpadas e outros; reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, amperímetros, reatores, 
resistências, painéis de controle e outros; instalar gambiarras nas ruas em épocas de festas; 
instalar, regular e reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos 
equipamentos de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 
 
11 -CARGO: ELETRICISTA DE AUTOS 
ATRIBUIÇÕES:: realizar serviço elétrico em geral em veículos leves, pesados e maquinários; e 
desempenhar outras atribuições que por suas características se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
12 - CARGO: ESCRITURÁRIO 
ATRIBUIÇÕES: auxiliar na execução de tarefas administrativas envolvendo a interpretação e 
observância de lei, regulamentos, portarias e normas gerais; redigir, sob supervisão, ofícios, 
ordens de serviço e/outros; executar trabalhos de digitação e datilografia; preencher fichas, 
formulários, talões, mapas e/ou outros, encaminhando-os aos órgãos específicos; auxiliar na 
preparação de documentação para admissão e rescisão de contrato de trabalho, verificando as 
anotações na carteira profissional e auxiliar na distribuição de identidade funcional; auxiliar na 
elaboração da folha de pagamento de pessoal, efetuando cálculos para preenchimento das 
guias relativas às obrigações sociais; auxiliar no controle, sob supervisão, da freqüência dos 
servidores municipais e auxiliando no acompanhamento da escala de férias; desempenhar 
outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
13 - CARGO: FISCAL AMBIENTAL 
ATRIBUIÇÕES: atuar na fiscalização do município para atendimento de denúncias ambientais; 
realizar lavratura de autos de notificação, a partir de conhecimentos básicos nas áreas 
florestais e de agrotóxicos; atuar na área de saneamento, aplicando as legislações federal, 



estadual e municipal na área ambiental; desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 
  
14 - CARGO: FISCAL DE OBRAS/FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
ATRIBUIÇÕES: executar tarefas relacionadas à área de tributação do município; fiscalizar as 
obras sem alvarás; notificar, embargar e autuar obras; fazer valer as leis do município (Código 
de Obras, Posturas, Limpeza Pública e o Plano Diretor Municipal); executar tarefas de registro 
em formulários próprios de dados para o cadastro imobiliário; verificar o dimensionamento de 
imóveis para efeito de registro cadastral; verificar a atualização da planta de valores 
imobiliários do município; verificar o lançamento de multas pelos agentes; verificar o 
lançamento de dados no cadastro imobiliário; supervisionar o lançamento na dívida ativa do 
município; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência. 
utar os serviços de coleta de lixo; executar serviços de manutenção de limpeza pública; 
executar serviços de pintura e conservação de meio-fio; executar os serviços de capina nos 
logradouros públicos; executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência. 
 
15 - CARGO: FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 
ATRIBUIÇÕES: fiscalizar a utilização do veículo de transporte coletivo por parte dos 
beneficiários, evitando atos de vandalismo ou estragos de maneira geral; exigir a carteira de 
estudante, pré-requisito necessário para utilização do transporte coletivo por parte do usuário 
no horário escolar; proibir qualquer comportamento por parte do usuário que venha atrapalhar 
o motorista e os demais usuários do coletivo; recolher imediatamente as carteirinhas de 
usuários que se envolverem durante o uso do transporte coletivo em: agressões físicas e 
verbais, desrespeito aos demais usuários, atos de vandalismo provocando qualquer tipo de 
dano no veículo; encaminhar as carteirinhas quando recolhidas por qualquer irregularidade à 
Secretaria de Educação; zelar pela limpeza do veículo do Transporte Coletivo no seu período 
de trabalho; vistoriar diariamente todo o veículo durante seu horário de trabalho; respeitar e 
cumprir rigorosamente as orientações do seu chefe imediato; desempenhar outras tarefas que, 
por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
16 - CARGO: GARI 
ATRIBUIÇÕES: executar os serviços de varrição dos logradouros; executar os serviços de 
coleta de lixo; executar serviços de manutenção de limpeza pública; executar serviços de 
pintura e conservação de meio-fio; executar os serviços de capina nos logradouros públicos; 
executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
17 - CARGO: JARDINEIRO 
ATRIBUIÇÕES executar o plantio de sementes e mudas de diversas espécies vegetais; 
proceder ao plantio de flores, árvores, arbustos, gramíneas e outras espécies de plantas 
ornamentais; limpar e conservar os jardins; executar serviços de ornamentação em canteiros; 
preparar a terra, efetuar os tratos necessários; plantar, replantar, reformar canteiros em jardins 
e parques em geral; podar árvores, gramas e outras plantas; zelar pela limpeza e conservação 
dos jardins, parques, gramados, etc; aplicar inseticidas, fungicidas e herbicidas sob orientação 
superior; zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho; 
executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
18 - CARGO: MECÂNICO/MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES 
ATRIBUIÇÕES: acompanhar a execução dos trabalhos, observando as operações e 
examinando as partes executadas; distribuir, orientar e executar tarefas de montagem, reparo e 
revisão de autos, sempre que solicitado pela Chefia; supervisionar a guarda e conservação do 
equipamento e das ferramentas utilizadas; zelar pela limpeza e arrumação da oficina; orientar 
os servidores que auxiliem na execução de atribuições típicas da classe; executar outras 
tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
19 - CARGO: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS 



ATRIBUIÇÕES: orientar as tarefas de montagem, reparo e revisão de motoniveladoras, 
tratores, retroescavadeiras, pás carregadeiras e outras máquinas pesadas; acompanhar a 
execução dos trabalhos, observando as operações e examinando as partes executadas; 
distribuir, orientar e executar tarefas de montagem, reparo e revisão de caminhões e veículos 
pesados, de natureza mais complexa, sempre que solicitado pela Chefia; supervisionar a 
guarda e conservação do equipamento e das ferramentas utilizadas; zelar pela limpeza e 
arrumação da oficina; orientar os servidores que auxiliem na execução de atribuições típicas da 
classe; executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
20 - CARGO: MERENDEIRA 
ATRIBUIÇÕES selecionar os ingredientes necessários de acordo com o cardápio do dia; 
orientar os trabalhos de preparação dos alimentos; fazer e servir café nos diversos órgãos da 
municipalidade; preparar refeições e merendas; controlar o estoque de ingredientes; 
supervisionar os trabalhos de arrumação, limpeza e higiene da cozinha, da despensa e dos 
locais de refeições; supervisionar a esterilização dos utensílios nas cozinhas das creches; 
registrar o número de refeições e merendas servidas diariamente; responsabilizar-se pelo 
controle de louças, talheres, utensílios e equipamentos; cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam 
na sua esfera de competência. 
 
21- CARGO: MOTOQUEIRO 
ATRIBUIÇÕES: efetuar a entrega de malotes bancários; realizar serviços de correio e entrega 
de correspondências diversas; zelar pela manutenção, limpeza e reparos da moto; 
desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
22 - CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 
ATRIBUIÇÕES: dirigir veículos automotores leves de transporte de passageiros; zelar pela 
manutenção, limpeza e reparos certificando-se de suas condições de funcionamento, fazendo 
consertos de emergência e trocando pneus furados; solicitar ao órgão competente da 
Prefeitura os trabalhos de manutenção necessários ao bom funcionamento do veículo; 
providenciar o abastecimento do veículo sob  sua responsabilidade; desempenhar outras 
tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
23 - CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 
ATRIBUIÇÕES: dirigir veículos automotores de transporte de passageiros, carga e coleta de 
lixo; zelar pela manutenção, limpeza e reparos certificando-se de suas condições de 
funcionamento, fazendo consertos de emergência e trocando pneus furados; solicitar ao órgão 
competente da Prefeitura os trabalhos de manutenção necessários ao bom funcionamento do 
veículo; operar mecanismos com basculadores ou hidráulicos de caminhões; providenciar o 
abastecimento do veículo sob  sua responsabilidade; desempenhar outras tarefas que, por 
suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
24 - CARGO: OPERADOR DE AUTOCAD 
ATRIBUIÇÕES: desenhar os projetos (arquitetônico, elétrico, hidro-sanitário, estrutural, 
telefônico, de informática e de prevenção e combate a incêndio) no programa de autocad; e 
desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
25 - CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
ATRIBUIÇÕES: operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e 
elevação; operar máquinas providas de pás de comando hidráulico; operar tratores providos de 
uma lâmina frontal côncavo de aço; operar máquina niveladora munida de uma lâmina ou 
escarificador e movida por auto-propulsão ou por reboque; operar máquina motorizada e 
provida de rolos compressores ou cilíndricos; operar máquina pavimentadora; efetuar a 
manutenção das máquinas, abastecendo-as, lubrificando-as, mantendo-as sempre limpas e 
efetuando pequenos reparos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 
 



26 - CARGO: OPERADOR DE MOTOSSERRA 
ATRIBUIÇÕES: encarregar-se da manutenção do equipamento; operar o equipamento com 
uso de EPI adequado; e desempenhar outras atribuições que, por suas características,  se 
incluam na sua esfera de competência. 
 
27 - CARGO: OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA  
ATRIBUIÇÕES: operar máquinas pás carregadeiras, inclusive com comando hidráulico; efetuar 
a manutenção da máquina, abastecendo-a, lubrificando-a, mantendo–a sempre limpa; e 
desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
28 - CARGO: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
ATRIBUIÇÕES: operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e 
elevação; efetuar a manutenção das máquinas abastecendo-as, lubrificando-as, mantendo–as 
sempre limpas; desempenhar outras atribuições que, por suas características,  se incluam na 
sua esfera de competência. 
 
29 - CARGO: OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA  
ATRIBUIÇÕES: operar o Trator de Esteira, realizando aterro sanitário; efetuar a manutenção 
da máquina, abastecendo-a, lubrificando-a, mantendo–a sempre limpa;  e desempenhar outras 
atribuições que,  por suas características,  se incluam na sua esfera de competência. 
 
30 - CARGO: PEDREIRO 
ATRIBUIÇÕES: verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; 
executar, segundo desenhos e croquis, obras de construção e reconstrução de prédios, pontes, 
muros, calçadas e/ou outros; trabalhar com qualquer tipo de argamassa à base de cal, cimento 
e outros materiais de construção; executar trabalhos de alicerces; levantar paredes e rebocar; 
assentar e fazer restaurações de tijolos, ladrilhos, azulejos, mosaicos e outros materiais; 
realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; 
operar instrumentos de medida, peso, prumo, nível e /ou outros ; construir caixas d’água, 
sépticas, esgotos, tanques, etc.; zelar pela conservação das ferramentas de trabalho; 
desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
31 - CARGO: PROTOCOLISTA 
ATRIBUIÇÕES:  receber, protocolar e encaminhar processos e documentos destinados aos 
setores diversos da municipalidade; providenciar o arquivo de todos os processos tramitados; 
calcular taxas de serviços executados pela Secretaria Municipal de Obras, tais como 
aprovação de projetos, certidões, habite-se, autorização para construção de muros e outras 
correlatas; desempenhar outras atribuições que por suas características se incluam na sua 
esfera de competência. 
 
32 - CARGO: RECEPCIONISTA 
ATRIBUIÇÕES: atender diariamente todas as pessoas que procurarem as Secretarias e 
demais seções da municipalidade, encaminhando-as aos setores correspondentes; realizar 
registro de controle de público e de visitantes, controlando o fluxo de pessoas encaminhadas 
aos setores; receber e entregar à chefia imediata toda correspondência endereçada à 
Secretaria na qual estiver lotado; atender e transferir para os setores as ligações telefônicas 
recebidas; efetuar ligações telefônicas, serviços de transmissão de fax e de reprodução de 
documentos (xérox), observando as instruções de sua chefia imediata; organizar e promover a 
confecção de carteirinhas para o transporte escolar (Educação Básica e Ensino Superior); 
organizar e acompanhar agendamento de auditórios e salas de reuniões, bem como de 
aparelhos de data show, de sonorização e similares, quando da realização de palestras e 
treinamentos da municipalidade; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 
 
33 - CARGO: SERVENTE 
ATRIBUIÇÕES: abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências 
dos prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, ladrilhos, vidraças e 
outros; manter a higiene das instalações sanitárias e da cozinha; manter a arrumação da 



cozinha, limpando recipientes e vasilhames; remover, transportar e arrumar móveis, máquinas 
e materiais; executar serviços de copa e cozinha; cumprir mandados internos e externos, 
executando tarefas de coleta e entrega de documentos, mensagens e pequenos volumes; 
coletar o lixo dos depósitos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 
 
34 - CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
ATRIBUIÇÕES:  atuar com técnicas de aplicação e regulagem de equipamentos agrícolas; 
orientar subordinados sobre o uso correto e seguro de defensivos agrícolas; atuar  na 
instalação, condução e colheita de experimentos no campo, de jardinagem, paisagismo, 
hortifruticultura, meio-ambiente e agricultura orgânica; desempenhar outras tarefas que, por 
suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
35 – TECNICO DE ARQUIVO 
ATRIBUIÇÕES: cuidar do arquivamento e da manutenção dos arquivos e documentos; 
participar de levantamento estatístico e de organogramas e formulários administrativos; auxiliar 
nos serviços de controle de estoque providenciando reposições; auxiliar no controle de 
recebimento de material, conferindo notas fiscais e providenciando armazenamento de 
mercadorias, visando sua conservação; desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 
  
36 - CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
ATRIBUIÇÕES: executar tarefas de lançamentos contábeis da Prefeitura; organizar, 
supervisionar os trabalhos pertinentes de registro, empenho, controle e apuração de elementos 
necessários para o controle patrimonial, orçamentário e financeiro da Prefeitura; executar, sob 
supervisão, os trabalhos de escrituração contábil; elaborar escrituração analítica de atos 
contábeis, financeiros e orçamentários; organizar, elaborar e analisar prestação de contas; 
fazer conciliação de extratos bancários; desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
37 - CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
ATRIBUIÇÕES: sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos 
individuais ou coletivos, nos usuários para o atendimento clínico, como escovação 
supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, entre outros; 
realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião 
dentista; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; e 
desempenhar outras atribuições que,  por suas características,  se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
38 - CARGO: TÉCNICO EM RAIO X 
ATRIBUIÇÕES: realizar exames radiográficos, convencionais e digitais; controlar a qualidade 
dos serviços realizados, sob supervisão; zelar pelo uso correto do dosímetro; zelar pela 
conservação e uso correto dos equipamentos e comunicar defeitos à Área de Manutenção; 
conferir a identificação do paciente de acordo com a solicitação; conferir, em estação de 
trabalho especifica, os exames realizados pelo sistema; identificar e envelopar filmes dos 
exames realizados, quando necessário; executar tarefas de auxílio ao médico radiologista; 
preparar pacientes para exames radiológicos; preparar filmes para exames radiológicos; 
desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
parelhos de data show, de sonorização e similares, quando da realização de palestras e 
treinamentos da municipalidade; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 
 
39 - CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL 
ATRIBUIÇÕES: varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; roçar, capinar e limpar 
materiais e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; fazer a coleta e transporte de 
lixo para caminhões; carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e 
volumes em geral; cavar e limpar valas, valetas, bueiros, fossas e outros; fazer a limpeza de 
córregos e ribeirões; drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; auxiliar na 
construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros; cavar o solo para implantação de 



manilhas; preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e concreto; carregar tijolos, 
telhas, tacos e outros, bem como auxiliar no assentamento dos mesmos; zelar pela guarda e 
conservação das ferramentas e/ou equipamentos de trabalho; desempenhar outras tarefas 
que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
40 - CARGO: VIGIA 
ATRIBUIÇÕES: executar os serviços de guarda dos prédios público; executar serviços de 
vigilância nos diversos estabelecimentos municipais; executar rondas diurna e noturna nas 
dependências dos prédios da Prefeitura e áreas adjacentes; controlar a movimentação de 
pessoas e veículos para evitar furto; controlar a entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência. 
 
As atribuições dos cargos de nível superior são as  constantes das leis que regulamentam as 
respectivas profissões. 
 


