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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS  

JONADA 
SEMANAL 

 
VENCIMENTO-

BASE 

NÍVEL SUPERIOR – QUADRO GERAL 

01 ASSISTENTE SOCIAL 
Diploma de graduação em Serviço Social e comprovante de registro 
no CRESS 

CR 30hs R$ 2.251,40 

02 EDUCADOR FÍSICO 
Diploma de bacharel em Educação Física e comprovante de 
registro no CREF 

CR 

10, 20, 30 ou 
40  

De acordo com 
a necessidade 

** 

03 MÉDICO CLÍNICO GERAL - ESF 
Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no 
CRM 

CR 40hs R$ 7.130,42 

04 PSICÓLOGO 
Diploma de graduação em Psicologia e comprovante de registro no 
CRP 

CR 
 

40hs R$ 2.251,40 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO/ EDUCAÇÃO HABILITADOS  

05 
PROFESSOR II DE ANOS 
INICIAIS 

Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Anos Iniciais ou 
Normal Superior com habilitação em Anos Iniciais com diploma 
expedido até 31 de dezembro de 2006 ou Pedagogia com diploma 
expedido a partir da resolução CNE CP 01 de 15 de maio de 2006. 

 
CR 

10, 20, 30 ou 
40  

De acordo com 
a necessidade 

** 

06 PROFESSOR II DE ARTE Licenciatura em Arte ou Educação Artística. CR ** 

07 PROFESSOR II DE CIÊNCIAS Licenciatura em Ciências Biológicas. CR ** 

08 
PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Educação  
Especial; ou Licenciatura em Pedagogia com Complementação em 
Educação Especial; ou Normal Superior com Complementação em 
Educação Especial. 

CR ** 

09 
PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Licenciatura em Educação Física CR ** 

10 
PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil 
com diploma expedido até 31 de dezembro de 2006 ou Pedagogia 
com diploma expedido a partir da resolução CNE CP 01 de 15 de 
maio de 2006 ou Normal Superior com habilitação em Educação 

Infantil. 

CR ** 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS  

JONADA 
SEMANAL 

 
VENCIMENTO-

BASE 

11 
PROFESSOR II DE ENSINO 
RELIGIOSO 

Licenciatura em Ciências da Religião ou em Filosofia CR 

 

** 

12 PROFESSOR II DE GEOGRAFIA Licenciatura em Geografia CR 
** 

13 PROFESSOR II DE HISTÓRIA Licenciatura em História CR 
** 

14 
PROFESSOR II DE LÍNGUA 
INGLESA 

Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa CR 
** 

15 
PROFESSOR II DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa 

 
CR 

** 

16 
PROFESSOR II DE 
MATEMÁTICA 

Licenciatura em Matemática 

 

CR 

** 

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO/ EDUCAÇÃO - NÃO HABILITADOS 

101 
PROFESSOR I DE ANOS 
INICIAIS 

Magistério com habilitação em Anos Iniciais; ou Histórico escolar e 
frequência de, no mínimo, 5º semestre de Licenciatura em 
Pedagogia. 

CR 

De acordo 
com a 

necessidade 

10, 20, 30 ou 
40h 

 

 

** 

102 PROFESSOR I DE ARTE 
Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Artes. 

CR ** 

103 PROFESSOR I DE CIÊNCIAS 
Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Ciências Biológicas. 

CR ** 

104 
PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Pedagogia da Educação Especial, ou 
Licenciatura em Pedagogia e cursando Complementação em 
Educação Especial; ou Normal Superior e cursando 
Complementação em Educação Especial. 

CR ** 

105 
PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Magistério com habilitação em Educação Infantil; ou Histórico 
escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de Licenciatura em 
Pedagogia. 

CR ** 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS   

VENCIMENTO-
BASE 

106 
PROFESSOR I DE ENSINO 
RELIGIOSO 

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Ciências da Religião ou Filosofia. 

CR  

 

 

 

 

De acordo 
com a 

necessidade 

10, 20, 30 ou 
40h 

 

** 

111 PROFESSOR I DE GEOGRAFIA 
Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Geografia. 

CR ** 

107 PROFESSOR I DE HISTÓRIA 
Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em História. 

CR 
** 

108 
PROFESSOR I DE LÍNGUA 
INGLESA 

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 3º semestre de 
Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa. 

CR 
** 

109 
PROFESSOR I DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa. 

CR 
** 

110 PROFESSOR I DE MATEMÁTICA 
Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura Matemática. 

CR 
** 

NÍVEL MÉDIO – QUADRO GERAL 

17 AGENTE ADMINISTRATIVO Diploma de ensino médio. CR 40h R$ 1.296,98 

18 
FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS 

Diploma de ensino médio. CR 40h R$ 1.296,98 

19 MONITOR DE ÔNIBUS Certificado de conclusão do Ensino Médio CR 40h R$ 1.296,98 

20 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Certificado de curso Técnico de Enfermagem a nível de Ensino 
Médio ou Ensino Médio Completo acrescido de curso Técnico de 
Enfermagem e comprovante de registro no COREN 

CR 40h R$ 1.508,80 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

21 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 04 Bairros: Vila 
Nova Alvorada 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

CR 40h R$ 1.550,00 

22 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 06 
Bairros: Vila Nova e Porto da Vila 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

CR 40h 
 

R$ 1.550,00 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS  

JONADA 
SEMANAL 

 
VENCIMENTO-

BASE 

23 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 14 
Bairros: Vila Esperança e parte da 
Vila Nova Alvorada 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

CR 40h 

 
R$ 1.550,00 

24 
AUXILIAR DE 
CUIDADOR/EDUCADOR 

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental CR 40h R$ 1.100,00 

25 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
Certificado de conclusão das séries iniciais do Ensino Fundamental 
(4º série completa). 

CR 40h R$ 1.100,00 

26 MOTORISTA 
Certificado de conclusão das séries iniciais do Ensino Fundamental 
(4a série completa) e Carteira Nacional de Habilitação “D” ou 
superior 

CR 40h R$ 1.100,00 

27 SERVENTE/MERENDEIRA 
Certificado de conclusão das séries iniciais do Ensino Fundamental 
(4º série completa). 

CR 40h R$ 1.100,00 

 CR = Cadastro de Reserva 

** Vencimento dos professores: 

 

 

 

 

Obs: Ao valor do vencimento é acrescido complementação para atender ao piso salarial nacional do magistério. 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

ASSISTENTE SOCIAL – Prestar serviços de âmbito social à população, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e 

aplicando métodos e processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração 

dessas pessoas à sociedade; aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do 

comportamento das pessoas e aplicando a técnica do serviço social de estudo de casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir o seu 

ajustamento ao meio social; promover a participação consciente do indivíduo em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas, 

Função 
Carga Horária 

10 horas 20 horas  30 horas 40 horas 

Professor I R$ 519,00 R$ 1.037,99 R$ 1.556,98 R$ 2.075,98 

Professor II R$ 561,00 R$ 1.123,80 R$ 1.685,70 R$ 2.247,60 
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recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e o ajustamento do comportamento individual; desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a 

técnica do serviço social de grupo aliado à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações pessoais de indivíduos e famílias e inter-relacioná-los ao 

grupo; programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências socioeconômicas dos 

indivíduos, da família e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada e o desenvolvimento harmônico; dar assistência ao infante e adolescente 

carente ou em conflito com a lei, atendendo às necessidades primordiais, para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e integração na vida familiar e 

comunitária; identificar os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos educandos, analisando as causas dessas perturbações, 

para permitir a eliminação dos mesmos a fim de um maior rendimento escolar; assistir encarcerados, programando e desenvolvendo atividades de caráter educativo e 

recreativo nos estabelecimentos de acolhida e atendendo suas necessidades básicas, para evitar a reincidência do ato antissocial e permitir sua reintegração na 

sociedade; articular-se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos 

subsídios para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de atuação, como orientação e reabilitação 

profissionais, desemprego, amparo a inválidos, acidentados e outros; Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 

EDUCADOR FÍSICO - Realizar atividades pedagógicas com iniciação em esportes; Coordenar programas de Iniciação Esportiva e demais tarefas correlatas a sua 
função. 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL/ESF – Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à comunidade; requisitar exames complementares; analisar e interpretar resultados de 

exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, 

indicando dosagem e a respectiva via de administração; manter registros legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e 

evolução da doença; emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, de óbito, para atender determinações legais; atender emergências clínicas, cirúrgicas e 

traumáticas; participar de ações de promoção e prevenção na comunidade; realizar visitas domiciliares; atuar de acordo com as diretrizes do Programa de Saúde da 

Família e dos Programas de Saúde Pública em geral; exercer outras atividades, compatíveis com a sua formação, previstas em Lei, regulamento ou por determinação 

superior. 

 

PSICÓLOGO - Realizar diagnósticos psicológicos; promover a orientação para seleção profissional; promover a orientação psicopedagógico; promover a solução de 

problemas de ajustamento; assessorar tecnicamente órgãos da Administração Pública Municipal; realizar perícias e emitir pareceres sobre psicologia; velar pela guarda, 

conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; 

outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

 

PROFESSORES – Ministrar aulas; participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Político Pedagógico da Unidade Escolar; participar do processo de análise e 
seleção de livros e materiais didáticos em consonância com as diretrizes e critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação; elaborar o seu planejamento de 
acordo com Plano Político Pedagógico da Unidade Escolar; propiciar aquisição do conhecimento científico, erudito e universal para que os alunos reelaborem os 
conhecimentos adquiridos e elaborem novos conhecimentos; promover uma avaliação contínua, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno, 
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elevando-o a uma compreensão cada vez maior sobre o mundo e sobre si mesmo; atribuir resultados avaliativos; participar de processos coletivos de avaliação do 
próprio trabalho e da Unidade Escolar com vistas ao melhor rendimento do processo ensino-aprendizagem, replanejando sempre que necessário; realizar a recuperação 
contínua e paralela de estudos aos alunos que, durante o processo ensino-aprendizagem, não dominarem o conteúdo curricular ministrado; participar do Conselho de 
Classe; participar da elaboração do Calendário Escolar; participar de reuniões de estudo, encontros, cursos, seminários e outros eventos, tendo em vista o seu constante 
aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de ensino. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando as 

necessidades específicas dos alunos de forma a construir um plano de atuação para eliminar as barreiras impostas pelas deficiências; Identificar as necessidades do 

contexto escolar e dos alunos; Produzir materiais e indicar a aquisição de: softwares, recursos e equipamentos tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos e não ópticos, 

dicionários e outros materiais que considerar necessário para o desempenho da habilidade do aluno; Elaborar e executar o Plano de AEE, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos educacionais e de acessibilidade; Organizar o tipo e o número de atendimentos educacional para os alunos com deficiência, TEA e Altas 

Habilidades/Superdotação; Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistida, tais como: as tecnologias da informação e comunicação (TIC), a comunicação alternativa e 

aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e 

mobilidade, dentre outros; Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços de saúde, assistência social e outros; Participar dos 

Conselhos de Classe/Séries/Anos, reuniões de professores, reuniões de pais da escola e outras atividades pedagógicas da UE, sempre que se fizer necessário. 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO – Participar da elaboração e execução de procedimentos administrativos inerentes ao setor de atuação; orientar e proceder à tramitação de 
processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando 
informações, quando necessário; elaborar relatórios de atividades com base em informações de arquivos, fichários e outros; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar 
cartas, ofícios, circulares, memorandos, tabelas, gráficos, instruções, normas e outros; atualizar e controlar fichários e arquivos de correspondências e documentos; 
receber, ordenar, protocolar e distribuir documentos e encaminhando ao setor destinado; requisitar material de escritório, guardando-o e distribuindo-o aos diversos 
setores; efetuar cálculos, utilizando máquinas, tabelas e outros meios auxiliares; atender chamadas telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou fornecer 
informações; recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando-lhes todas as informações e serviços necessários e inerentes ao setor; operar sistemas 
administrativos e técnicos em microcomputador, tais como processadores de texto, planilhas eletrônicas e outros aplicativos de uso corrente no setor; operar fax, e-mails, 
impressoras, transmitindo, recebendo, distribuindo e arquivando mensagens e documentos; auxiliar nos processos licitatórios de bens e serviços; colaborar em 
levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS – Efetuar vistorias em obras e edificações conduzidas, a partir de roteiro de visitas estabelecido, anotando os dados de processo de 
alvará de construção, verificando se a obra foi executada conforme projeto aprovado pela Prefeitura Municipal; informar processo de alvará quanto aos dados obtidos nas 
vistorias "in loco", apontando as irregularidades encontradas; lavrar autos de infração, registrando em livro/documento próprio as irregularidades verificadas, em 
conformidade com a legislação vigente; lavrar termos de interdição de obras, registrando os motivos e solicitando ao interessado providências corretivas; realizar 
levantamentos e pesquisas de dados e situações objeto de fiscalização e efetuando cálculos de valores; elaborar relatórios. Efetuar demais tarefas correlatas à sua 
função. 
 
MONITOR DE ÔNIBUS – Apresentar-se identificado como MONITOR; Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e 
adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos;  Estabelecer parceria com as escolas para a formação integral dos estudantes; Deixar os respectivos 
estudantes dentro da unidade escolar, orientando sobre as regras e procedimentos do regime escolar; Tratar com urbanidade e respeito os alunos, pais, professores e 
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demais servidores dos estabelecimentos de ensino; Cuidar da segurança dos alunos durante o transporte escolar, controlando o embarque até seu desembarque na 
escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; Auxiliar no embarque, 
desembarque seguro e acomodação dos alunos e seus pertences, com a atenção voltada à segurança destes, procurando evitar possíveis acidentes, ressaltando o uso 
do cinto de segurança e controlar o comportamento dos alunos; orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança; ajudar os alunos a 
subir e descer as escadas dos transportes, observando a individualidade e o grau de dificuldade de cada um; orientar diariamente os alunos quanto ao risco de acidente, 
sobre medidas de segurança e comportamento, evitando colocar partes do corpo para fora da janela, certificando se que todos estejam assentados adequadamente 
dentro do veículo de transporte escolar; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando medidas cabíveis de prevenção ou solução de quaisquer problemas 
relacionados à execução do transporte escolar, fomentado a apreciação musical, leitura de poesias ou outra atividade que estimule a aprendizagem e torne a viagem 
mais confortável; zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto, assim  como manter bancos, cintos e demais itens no interior do ônibus em bom estado, 
relatar qualquer depredação ou defeito ao motorista para que seja feito o reparado; contatar regularmente a fiscalização do serviço de transporte escolar, e 
excepcionalmente o diretor ou responsável pela unidade escolar, mantendo informado de quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final da prestação dos serviços, bem como mudança de horários ou itinerários eventualmente; o aluno com deficiência terá tratamento 
adequado a sua limitação por parte do monitor; identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local, verificar os horários dos transportes, 
informando aos pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer 
problemas relacionados à execução do transporte e executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior; participar no transporte de alunos, quando 
os mesmos estarão participando: excursões, lazer, esporte, cultura, ou qualquer tipo de atividades educacionais ou recreativas fora das Unidades Escolares; acompanhar 
os alunos em viagens promovidas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do município de Imbituba; auxiliar os alunos que necessitem atravessar a rua quando 
da descida do transporte; manter-se informado no ano letivo quanto à identificação dos alunos que utilizarão o transporte escolar, mantendo consigo a identificação e 
contato dos responsáveis; nos intervalos em que o transporte não estiver sendo executado, confeccionar carteirinhas de identificação aos alunos que frequentam o 
ônibus, devendo exigir dos mesmos no momento do embarque e desenvolver atividades correlatas estabelecidas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte; 
participar de cursos, palestras, simpósios, fóruns e demais atividades educacionais da Rede Municipal de Ensino. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Atividades envolvendo à execução de enfermagem relativos a observação, cuidado e aplicação de tratamento; participação de programas 
voltados a saúde pública; planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem em Unidades Sanitárias, Ambulatórios, seções próprias e outras atividades 
inerentes ao cargo; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada 
expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.. 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Executar tarefas nas áreas de vigilância epidemiológica e de educação em saúde comunitária e executar outras tarefas correlatas 
a sua função. 
 

AUXILIAR DE CUIDADOR/EDUCADOR - Orientação para o auto – cuidado; Estimular relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou 

adolescente; Orientar sobre a organização do espaço interno: organização do quarto e espaços de convívio em comum e espaço externo: cultivar horta, jardinagem e 

limpeza do pátio, considerando o grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente; Estimular a participação das crianças e adolescentes nas atividades voltadas 

para educação, esporte cultura e lazer; Prestar atendimento básico emergencial ( higiene pessoal, alimentação); Preservar a identidade e oferecer um ambiente de 

respeito e dignidade as crianças e adolescentes. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS – Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do Município, de suas autarquias fundações públicas, etc., tais como: salas, refeitórios, 
banheiros cozinhas, copas, consultórios, pátios, ruas, praças, etc., remover pó, lavar vidros e janelas, varrer e limpar o chão; utilizar materiais de limpeza, tais como: água, 
sabão, desinfetante e vassoura para execução de suas tarefas; coletar o lixo em embalagem adequada; repor papel higiênico toalhas e sabonetes; auxiliar no atendimento 
das cantinas escolares;  limpar utensílios como: lixeiras, objetos de adorno, mesas e cadeiras; atender as normas de higiene e segurança do trabalho; primar pela 
qualidade dos serviços executados; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente 
ao final de cada expediente; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico; Executar outras tarefas de apoio (serviços 
organizacionais, estoques, arquivos, etc.) para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 
 
MOTORISTA Dirigir veículos oficiais para exercer as atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado; executar atividades de transporte utilizando 
automóveis, conforme orientação superior; comportar-se de acordo com as regras e exigências do Condigo Nacional de Trânsito; manter o asseio do(s) veículo(s) que lhe 
for confiado; observar as condições de abastecimento e manutenção dos veículos e seus componentes, verificando os níveis de óleo, água, condições e fluído, dos freios e 
parte elétrica; comunicar imediatamente o superior hierárquico sobre ruídos estranhos ou defeitos constatados no veículo; velar pela guarda, conservação, higiene e 
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 

SERVENTE/MERENDEIRA - Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos prédios municipais, proceder à limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis e 
instalações sanitárias; remover lixos e detritos; lavar e encerar assoalhos; retirar o pó de livros e estantes de armários, fazer a arrumação, conservação e remoção de 
móveis, máquinas e materiais; preparar café e servi-lo; transportar volumes; preparar lanches e refeições diversas; executar outras tarefas correlatas. 

 


