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ANEXO II – FUNÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES (POR FUNÇÃO) 
 
Assessor de Gabinete: Assessorar o Secretário no desempenho de suas funções, promovendo 
estudos e indicando as melhores soluções para a implementação das políticas de governo 
relacionados à Secretaria Municipal onde estiver lotado. Representar o Secretário em 
compromissos e cerimônias sempre que designado. Gerenciar reuniões, visitas, palestras e 
conferências, com autonomia para avaliar sobre a melhor metodologia para o cumprimento das 
metas de Governo da Secretaria Municipal de atuação. 
 
Auxiliar Administrativo: Atender ao público, fornecendo informações gerais, pessoalmente ou 
por telefone, visando esclarecer as solicitações do contribuinte; efetuar e conferir cálculos 
simples, utilizando-se de calculadoras, tabelas e outros meios; examinar a exatidão de 
documentos apresentados pelos servidores; controlar o recebimento de documentos em geral, 
com a finalidade de cadastrar e formar processos a serem enviados para as demais áreas; redigir 
e digitar documentos, correspondências e relatórios que se fizerem necessários; cadastrar 
informações pertinentes à sua área de trabalho; organizar e manter atualizados os arquivos; zelar 
pela manutenção de máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade; executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Chefe do Núcleo de Apoio Administrativo (NAA): Planejar, coordenar e promover a execução 
de todas as atividades de sua unidade, organizando e orientando os trabalhos, para assegurar o 
desenvolvimento normal das atividades; Prestar aos subordinados informações sobre normas e 
procedimentos relacionados ao trabalho e a situação funcional de cada um; Formular, coordenar 
e compatibilizar os procedimentos contábeis e de controle Interno da Administração centralizada, 
bem como acompanhar o seu cumprimento; Definir normas e procedimentos que permitam aos 
órgãos de administração específica da Prefeitura gerenciar fundos, controlar, acompanhar e 
prestar contas de convênios, contratos e subvenções a eles atribuídos; Definir normas e 
procedimentos padronizados para as atividades de administração financeira realizadas no 
âmbito da Administração direta, bem como orientar, coordenar e controlar seu cumprimento; 
Organizar, coordenar controlar processos e outros documentos instruindo para agilização de 
informações analisa funcionamento de diversas rotinas, observando e efetuando estudos e 
ponderações a respeito, para propor medidas de simplificação e melhoria ao trabalho; Elaborar 
relatórios para avaliação do funcionário e encaminhar pedidos de saída antecipadas, licenças e 
afastamento de seus subordinados; Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
Diretor de Abastecimento: Planeja, coordena, promove a execução de todas as atividades do 
departamento sob sua responsabilidade, orientando, controlando e avaliando resultados, para 
assegurar o bom andamento das metas planejadas/objetivadas. 
 
Diretor de Obras Rurais e Produção Agrícola: Planeja, coordena, define tecnologias de 
construção, administra recursos humanos, analisa viabilidade técnica e econômica de projetos e 
promove a execução de todas as atividades do departamento sob sua responsabilidade, 
orientando, controlando e avaliando resultados, para assegurar o bom andamento das metas 
planejadas/objetivadas. Responsável pelos trabalhos de manutenção e construção dos varejões 
municipais. 
 
Escriturário: Datilografar ou digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências 
da unidade, atendendo as exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas 
para atender as rotinas administrativas; recepcionar pessoas que procuram a unidade, 
inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas; 
organizar e manter atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por 
assunto, em ordem alfabética, visando a agilização de informações; efetuar controles 
relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados, 
conferência de cálculos de licitações, controle de férias, contábil ou outros tipos similares de 
controle, para cumprimento das necessidades administrativas; efetuar cálculos utilizando 
fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de juros de mora, correção monetária e 
outros; atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina 
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ou prestando informações relativas aos serviços executados; operar e conservar equipamentos 
de reprodução xerográfica, de fac-símile e microcomputadores; controlar o recebimento e 
expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de encaminhá-la 
ou despachá-la para pessoas interessadas; redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios 
simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de 
comunicação administrativa; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato 
 
Secretário Municipal: Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, 
patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública 
municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando 
resultados e fomentando políticas de mudança. 
 
Telefonista/Recepcionista: Atender ao público, fornecendo informações gerais, pessoalmente 
ou por telefone, visando esclarecer as solicitações da população; examinar a exatidão de 
documentos apresentados por contribuintes; controlar o recebimento de documentos em geral, 
com a finalidade de cadastrar e formar processos a serem enviados para as demais áreas; redigir 
e digitar documentos, correspondências e relatórios que se fizerem necessários; cadastrar 
informações pertinentes à sua área de trabalho; organizar e manter atualizados os arquivos; 
atender ao expediente normal dos postos externos de atendimento ao público; zelar pela 
manutenção de máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade; opera equipamentos 
telefônicos, acionando teclas e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, 
locais ou interurbanas; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Operador de Máquinas: Operar tratores, reboques, motoniveladoras, carregadeiras, rolo 
compressor, pá mecânica e outros para execução de serviços de escavação, terraplenagem, 
nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de 
materiais, entre outros; conduzir e manobrar a máquina acionando o motor e manipulando os 
comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar 
mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, 
cascalho, pedras e materiais análogos; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta 
execução; porém prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e 
estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; limpar e lubrificar a máquina e 
seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar 
a troca de pneus, quando necessário; efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar 
os testes necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 
trabalhos realizados, consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências, para controle 
da chefia; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Tratorista: Compreende as tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, 
para carregamento e descarregamento de materiais, arar e roçar terrenos e limpeza de vias, 
praças e jardins; conduzir e manobrar a máquina acionando o motor e manipulando os comandos 
de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar 
mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 
alavancas de comando; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das 
operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em 
prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, 
a fim de evitar possíveis acidentes; limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando 
necessário; efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o 
bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; 
anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, 
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consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Agente de Abastecimento: Organiza física e administrativamente as feiras de produtos 
hortifrutigranjeiros e varejões municipais. 
 
Almoxarife: Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais no almoxarifado. 
Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. 
Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a 
movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e 
organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, realizam expedição de materiais e 
produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de 
logística. 
 
Auxiliar de Almoxarife: Auxiliar na recepção, conferência e armazenamento de produtos e 
materiais do almoxarifado; Separar e entregar materiais diversos (ferramentas, materiais de 
construção, produtos de limpeza), registrando-os de forma simplificada; Auxiliar na organização 
do almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, 
preservando o estoque limpo e organizado; Controlar o acesso ao almoxarifado de pessoas 
autorizadas; Controlar a entrega de formulários de veículos e portaria; Atender o telefone e anotar 
recados; Executar outras atribuições relacionadas ao escopo acima descrito, determinadas pela 
chefia imediata. 
 
Carpinteiro: Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas 
metálicas. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e 
proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e 
grandes vãos. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de 
andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, 
armazenamento de peças e equipamentos. 
 
Serviços Gerais/Eletricista: Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia 
e equipamentos elétricos em geral, guiando se por esquemas e outras especificações, utilizando 
ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico. 
Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa 
de fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar 
a parte geral da instalação elétrica. Efetuar a ligação de fios a fonte fornecedora de energia, 
utilizando alicates, chaves, conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação, 
para completar o serviço de instalação. Promover a instalação, reparo ou substituição de 
tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, 
torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender as 
necessidades de consumo de energia. Executa a manutenção preventiva e corretiva de 
máquinas e equipamentos elétricos, reparando pecas e partes danificadas, para assegurar seu 
perfeito funcionamento. Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando 
as etapas de instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar a observância das 
especificações de qualidade de segurança. 
 
Encanador: Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e 
dimensionam tubulações; especificam, quantificam e inspecionam materiais; preparam locais 
para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais 
de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções 
em equipamentos e acessórios. 
 
Encarregado de Equipe: É responsável pelas atividades a serem realizadas pela equipe, 
coordena as ações, realiza checagem dos equipamentos a serem utilizados, orienta a equipe 
quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual e igualmente quanto as ferramentas. 
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Engenheiro Agrônomo: Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do 
uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam essas atividades, promovem a 
extensão rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e 
elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas. 
 
Engenheiro Civil: Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a 
qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. 
Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. 
 
Médica Veterinária: Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, 
proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, 
aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e 
empregando métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica 
de alimentos e a saúde da comunidade e também em todas atividades ligadas ao SIM (Selo de 
Inspeção Municipal). 
 
Motorista (Leve): Dirigir automóveis para transporte de passageiros servidores municipais, 
obedecendo ao Código Nacional de Trânsito; Verificar diariamente as condições de 
funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de 
óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível; Zelar pela segurança 
de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; Manter os 
veículos limpos, internos e externamente, em condições de uso, levando-o à manutenção 
sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e 
pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências. 
 
Motorista (Pesado): Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam 
e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e 
pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, 
vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e 
asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com 
normas e procedimentos técnicos e de segurança. 
 
Motorista (Caminhão Comboio) / Operador (Caminhão Comboio): Transportam, coletam e 
entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam 
socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar 
equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar 
documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. 
As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de 
segurança. 
 
Pintor: Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a 
amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e 
outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, 
preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc. 
 
Soldador: Fazer soldagens e cortes em peças metálicas, tais como: porta, janelas, canos e 
máquinas em geral. Regular os aparelhos de solda de acordo com os trabalhos a executar. 
Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizar 
adequadamente o equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos 
supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles com quem 
trabalha. Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados 
nos serviços típicos da classe, comunicando ao chefe imediato. Qualquer irregularidade ou 
avaria que não possa ser reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o conserto 
em tempo hábil para não prejudicar os trabalhos. Manter limpo e arrumado o local de trabalho. 
Requisitar o material necessário à execução das atribuições típicas da classe. 
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Topógrafo / Assessor: Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de 
levantamentos altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando 
obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam 
trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, interpretando fotos 
terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes 
geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados 
geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo 
escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas. 
 
Zelador de Varejão: Cuidar da limpeza e manutenção da área externa de edifícios públicos; 
Cortar grama e cuidar de árvores e plantas em geral; Fazer pequenos consertos nas instalações 
dos prédios públicos tais como: Trocar lâmpadas; trocar resistência de chuveiro elétrico; trocar 
torneiras; trocar telhas quebradas; trocar fechaduras; consertar telas e retirar vidros quebrados; 
desentupir pias, vasos e ralos; verificar e consertar vazamentos em torneiras, vasos, bacias, etc. 
Ajudar a executar pintura interna e externa nos edifícios públicos; Recolher o lixo da Unidade em 
que serve, acondicionando detritos e depositando-os na rua nos dias de coleta ou de acordo com 
determinações definidas; Percorrer diariamente as dependências da Unidade em que se 
encontra lotado, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando 
pontos de iluminação máquinas e aparelhos elétricos; Realizar, eventualmente, serviços 
externos para atender às necessidades do setor; Verificar a existência de material de limpeza e 
de equipamentos relacionados com o seu trabalho, comunicando ao superior imediatamente a 
necessidade de reposição quando for o caso; Manter arrumado e conservado o material sob sua 
guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 
necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que não consiga 
executar; Executar outras atribuições afins. 
 


