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ANEXO II – FUNÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES (POR FUNÇÃO) 
 
Analista Programador: Gerenciamento e Controle de Licitações, Orçamentos, Projetos e Obras. 
Elaboração e ampliação de programas de uso interno da Secretaria de Obras, Suporte Técnico 
na área de informática a todos os técnicos de engenharia e funcionários desta Secretaria de 
Obras. Estuda as características e planos da organização em conjunto com o corpo diretivo, para 
verificar as possibilidades e conveniências do processamento eletrônico de dados. Identifica a 
estrutura organizacional das diversas unidades, efetuando contatos com os servidores que 
trabalham com o sistema existente, para obter ideia do volume de dados e levantar o fluxograma 
do sistema atual. Desenvolve estudos sobre a viabilidade e custo da utilização de sistemas de 
processamento de dados, levantando os recursos disponíveis e necessários, para ser submetido 
a uma decisão. Examina dados de entrada disponíveis, estudando as modificações necessárias 
e sua normalização, para determinar os planos e sequências de elaboração de programas. 
Estabelece os métodos e os procedimentos possíveis, idealizando-os ou adaptando-os aos já 
conhecidos, para obter os dados que se prestam ao tratamento em computador. Prepara 
diagramas de fluxo e outras instruções referentes ao sistema de processamento de dados e 
demais procedimentos correlatos, elaborando-os segundo linguagem apropriada, para orientar 
os programadores e outros servidores envolvidos na operação do computador. Verifica o 
desempenho do sistema proposto, realizando experiências práticas, para assegurar se de sua 
eficiência e introduzir as modificações oportunas. Coordena as atividades de profissionais que 
realizam as definições e o detalhamento das soluções, a codificação do problema, teste de 
programas e eliminação de erros, para assegurar exatidão e rapidez dos diversos sistemas. 
Orienta sobre o tipo de sistema e equipamento mais adequado, dirige e coordena a instalação 
de sistema de tratamento automático da informação, supervisionando a passagem de um 
sistema para outro, planejando a utilização paralela do antigo e do novo sistema e 
processamento. Configura e instala equipamentos e softwares básicos, de apoio e aplicativos. 
Treina os operadores e usuários de sistema. Elabora conjuntamente com os programadores a 
documentação do sistema. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
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. 
 
Assessor de Gestão em Projetos de Saúde e Políticas Públicas: Assessorar e organizar a 
programação das políticas públicas relacionadas à área da saúde, especialmente afetas ao 
planejamento de vigilância entomológica. Elaborar a execução de estudos e pesquisas de 
aprimoramento dos trabalhos para melhoria na implementação das políticas governamentais de 
assistência médica, ambulatorial e emergencial, definindo o plano estratégico para orientar as 
Unidades de Saúde no atendimento biopsicossocial. Assessorar na aplicação de avaliações 
sistemáticas e continuadas das ações de vigilância entomológica junto à população. Desenvolver 
o plano de gerenciamento e de aplicação das políticas governamentais em cada projeto, 
assessorando os trabalhos de execução e acompanhando suas etapas, segundo escopo, 
qualidade, custos, cronograma de execução, equipes e gestão de riscos, zelando pela regular 
aplicação dessas políticas na forma proposta. Transmitir e controlar a execução das ordens dos 
superiores no nível de sua competência. Indicar aos realizadores de treinamentos e reciclagens 
na área de saúde pública as diretrizes de governo que deverão ser observadas para habilitação 
e especialização dos servidores envolvidos nas ações, sempre que necessário. 
 
Assessor de Políticas Públicas: Assessorar na elaboração e gestão das políticas públicas 
definidas pelo Governo Municipal, aplicando as técnicas adequadas que assegurem o 
cumprimento das ordens, viabilizando a realização de estudos, pesquisas e projetos para o 
Município. Elaborar estratégias para otimizar a difusão das ações governamentais pertinentes às 
pastas municipais, bem como no atendimento e eficácia das políticas públicas de atenção à 
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população estabelecidas pelo Governo Municipal. Pesquisar e analisar os projetos de políticas 
públicas de interesse da Administração, sugerindo propostas de captação de recursos, sempre 
que necessário, para o financiamento de planos e programas de gestão. Planejar as avaliações 
sistemáticas e continuadas das ações pertinentes à sua área de atuação, inclusive junto à 
população, indicando aos realizadores de treinamentos e reciclagens na área de gestão as 
diretrizes de governo que deverão ser observadas para habilitação e especialização dos 
servidores envolvidos nas ações, sempre que necessário. 
 
Assessor Especial de Projetos: Estudar, planejar e propor soluções nos projetos afetos à sua 
área de atuação, aplicando as técnicas adequadas que assegurem o cumprimento das ordens 
superiores, bem como o atendimento às Políticas do Governo Municipal delineadas. Acompanhar 
a realização de estudos, pesquisas e projetos, elaborando propostas de captação de recursos, 
sempre que necessário, para o financiamento de planos e programas de gestão. Viabilizar e 
acompanhar o cumprimento das ordens superiores na execução dos projetos de pesquisa e de 
políticas públicas da Administração, desenvolvendo o plano de gerenciamento de cada projeto, 
com cautela aos estudos de segurança e preservação ambiental do Município, estabelecidos em 
cada projeto. Assessorar seus superiores no desempenho de suas funções, promovendo as 
ações necessárias para o desenvolvimento dos programas e projetos pertinentes à sua área de 
atuação. 
 
Assessor Especial em Gestão Pública: Assessorar e organizar a programação das políticas 
públicas, promovendo melhorias e resultados que garantam maior eficiência nos serviços 
organizacionais. Assessorar os serviços de gestão de pessoas, indicando as políticas 
governamentais aplicáveis, que visem excelência ao atendimento ao público. Orientar, com base 
nas decisões superiores, as atividades de suporte técnico de implementação e execução de 
projetos, programas e políticas públicas do Governo Municipal. Indicar aos realizadores de 
treinamentos e reciclagens na área de gestão pública as diretrizes de governo que deverão ser 
observadas para habilitação e especialização dos servidores envolvidos nas ações, sempre que 
necessário. Prestar informações às autoridades superiores. 
 
Auxiliar Administrativo: Atender ao público, fornecendo informações gerais, pessoalmente ou por 
telefone, visando esclarecer as solicitações dos contribuintes/cidadãos. Efetuar e conferir 
cálculos simples, utilizando-se de calculadoras, tabelas e outros meios. Realizar cobranças e 
parcelamentos de valores, tarifas e taxas. Examinar a exatidão de documentos apresentados por 
contribuintes/cidadãos. 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. Atender ao expediente normal dos postos 
externos de atendimento ao público. Executar outras tarefas correlatas ao cargo determinadas 
pelo superior imediato. 
 
Chefe de Departamento: Faz análise de processo de loteamentos e construções particulares e 
atendimento ao público sobre processos do Departamento de Engenharia. Podem elaborar 
planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, 
acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. Podem fiscalizar e 
executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. 
Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de 
gestão. 
 
Chefe de Divisão de Banco de Dados: Supervisionar, direcionar, administrar o andamento do 
setor quanto a documentações de todos dados. Elaborar estatísticas da Secretaria. Realizar as 
programações da divisão. Convocar e ministrar reuniões no departamento quando necessário. 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
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Chefe de Setor: Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas e privadas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários de 
expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordenam serviços gerais de 
malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção de equipamento, 
mobiliário, instalações etc. Administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de 
consumo. Organizam documentos e correspondências. Gerenciam equipe. Podem manter 
rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de caixa 
e conta bancária, emitindo e conferindo notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo 
impostos. 
 
Chefe de Setor Técnico: 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. Organizar, coordenar e controlar 
processos e outros documentos instruindo para agilização de informações. Analisar o 
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, encaminha pedidos de saída antecipada, licenças e afastamento de seus 
subordinados, providencia admissões de pessoal, organiza escala de férias. Executar outras 
tarefas correlatas ao cargo. 
 
Chefe do Núcleo de Apoio Administrativo: 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. 
 
Desenhista: Executa desenhos para projetos de engenharia, construção e fabricação, mapas, 
gráficos e outros trabalhos técnicos, interpretando esboços e especificações e utilizando 
instrumentos apropriados, para elaborar a representação gráfica do projeto e orientar sua 
execução. 
 
Escriturário: 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 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 
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estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa. 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Secretário Municipal: Promove a execução das propostas políticas e administrativas da gestão 
em curso que visem ao atendimento das necessidades do município. Planeja, coordena, executa, 
controla e define prioridades políticas e administrativas no âmbito de sua área de atuação, em 
conformidade com as competências estabelecidas no regimento interno para a Secretaria e de 
acordo com o plano de governo municipal. Realiza estudos e pesquisas relacionados às 
atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os 
resultados dos métodos utilizados, para ampliar o próprio campo de conhecimento. Levanta as 
necessidades e define os objetivos relativos à sua área de atuação, prevendo custos em função 
dos projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas. Analisa e aprova 
projetos através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento 
das diretrizes do programa de governo. Desenvolve e aprimora contatos com outros órgãos 
públicos, analisando, recebendo reivindicações e propondo soluções para assegurar o pleno 
atendimento dos mesmos e dos interesses do município. Presta informações ao prefeito sobre o 
desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, 
para possibilitar a avaliação das políticas de governo. Representa o prefeito em solenidades e 
eventos, quando solicitado, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos. 
 
Serviços Gerais / Telefonista: Atender e efetuar ligações internas e externas, operando 
equipamentos telefônicos, consultando listas e/ou agendas, visando à comunicação entre o 
usuário e o destinatário. Registrar as ligações interurbanas efetuadas, anotando em formulários 
apropriados o nome do solicitante, localidade e tempo de duração, para possibilitar o controle de 
custos. Zelar pelo equipamento telefônico, comunicando defeitos e solicitando seu concerto e 
manutenção, para assegurar o perfeito funcionamento. Manter atualizadas e sob sua guarda as 
listas telefônicas internas, externas e de outras localidades, para facilitar consultas. Executar 
outras tarefas correlatas à sua área de atuação determinadas pelo superior imediato. 
 
Motorista / 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. 
 
Carpinteiro: Executar trabalhos gerais de carpintaria, tais como: confeccionar, cortar, instalar e 
reparar peças e estruturas de madeira. Examinar as características do trabalho, interpretando 
esboço, modelo ou especificações, para estabelecer a sequência das operações a serem 
executadas. Selecionar madeiras, ferramentas e demais elementos necessários, para assegurar 

a qualidade do trabalho. Operar com máquinas de carpintaria, tais como serra circular, serra‐ 
fita, furadeira e outras. Construir, encaixar e montar estruturas de madeira em geral, para compor 
alvenarias e afins. Lixar, pintar, envernizar e polir peças de madeiras confeccionadas. Reparar 
elementos de madeira, substituindo total ou parcialmente peças desajustadas ou deterioradas, 
fixando as partes soltas, para recompor sua estrutura. Instalar e ajustar esquadrias de madeira 
e outras peças, tais como: janelas, escadas, rodapé, divisórias, forros, guarnições, etc. Construir 
andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Construir e consertar 
pontes e pontilhões de madeira. Construir estrutura para escorar lajes de pontes e viadutos. Zelar 
pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais peculiares ao 
trabalho. Organizar pedidos de suprimento de materiais e equipamentos de carpintaria. Executar 
outras tarefas correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Carpinteiro / Encarregado – Obras Civis: Executar trabalhos gerais de carpintaria, tais como: 
confeccionar, cortar, instalar e reparar peças e estruturas de madeira. Examinar as 
características do trabalho, interpretando esboço, modelo ou especificações, para estabelecer a 
sequência das operações a serem executadas. Selecionar madeiras, ferramentas e demais 
elementos necessários, para assegurar a qualidade do trabalho. Operar com máquinas de 
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carpintaria, tais como serra circular, serra‐ fita, furadeira e outras. Construir, encaixar e montar 
estruturas de madeira em geral, para compor alvenarias e afins. Lixar, pintar, envernizar e polir 
peças de madeiras confeccionadas. Reparar elementos de madeira, substituindo total ou 
parcialmente peças desajustadas ou deterioradas, fixando as partes soltas, para recompor sua 
estrutura. Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, tais como: janelas, escadas, 
rodapé, divisórias, forros, guarnições, etc. Construir andaimes e proteção de madeira e 
estruturas de madeira para telhado. Construir e consertar pontes e pontilhões de madeira. 
Construir estrutura para escorar lajes de pontes e viadutos. Zelar pela guarda, conservação e 
limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais peculiares ao trabalho. Organizar pedidos 
de suprimento de materiais e equipamentos de carpintaria. Executar outras tarefas correlatas ao 
cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Eletricista: Executar a manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos 
elétricos pertencentes ao poder público municipal de Piracicaba, tais como: prédios, praças, 
parques, jardins, rotatórias e vias públicas, de modo a ajustar, reparar ou substituir peças ou 
conjuntos. Testar e fazer os reajustes e regulagens convenientes, utilizando-se de ferramentas 
e instrumentos de testes e medição, para assegurar à aparelhagem elétrica condições de 
funcionamento regular e eficiente, valendo-se dos planos de montagem, especificações e de 
instrumentos adequados, para localizar e identificar defeitos. Efetuar reparos em rede elétrica 
em geral, tais como: caixas, chaves e quadros de distribuição e comando, equipamentos 
auxiliares e outros, tanto consertar ou substituir peças, fazendo as regulagens necessárias, 
medindo e testando os diversos elementos do conjunto, utilizando voltímetro, amperímetro, 
extratores, adaptadores, solda e outros recursos, para mantê-las em condições de 
funcionamento. Proceder à instalação, montagem, reparo ou substituição de tomadas, fios, 
lâmpadas, interruptores, painéis e quadros de comando, utilizando chaves, alicates e outras 
ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia elétrica. Executar trabalhos 
em rede de média tensão e eletrônica, assim como montar máquinas e aparelhos elétricos, 
quando necessário. Efetuar ligações provisórias de luz e força para eventos públicos, 
equipamentos portáteis, aparelhos de teste, solda e máquinas diversas, instalando fios e demais 
componentes, utilizando ferramentas apropriadas e testá-los com instrumentos adequados, para 
permitir a utilização dos mesmos, em trabalhos de natureza temporária ou eventual. Efetuar 
levantamento e lista de materiais elétricos, quando necessário, para execução de serviços de 
instalação ou manutenção. Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva na realização 
de serviços, ao qual lhe for designado. Executar outras tarefas correlatas ao cargo determinadas 
pelo superior imediato. 
 
Encarregado – Elétrica: Executar a manutenção preventiva e corretiva de instalações e 
equipamentos elétricos pertencentes ao poder público municipal de Piracicaba, tais como: 
prédios, praças, parques, jardins, rotatórias e vias públicas, de modo a ajustar, reparar ou 
substituir peças ou conjuntos. Testar e fazer os reajustes e regulagens convenientes, utilizando-
se de ferramentas e instrumentos de testes e medição, para assegurar à aparelhagem elétrica 
condições de funcionamento regular e eficiente, valendo-se dos planos de montagem, 
especificações e de instrumentos adequados, para localizar e identificar defeitos. Efetuar reparos 
em rede elétrica em geral, tais como: caixas, chaves e quadros de distribuição e comando, 
equipamentos auxiliares e outros, tanto consertar ou substituir peças, fazendo as regulagens 
necessárias, medindo e testando os diversos elementos do conjunto, utilizando voltímetro, 
amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros recursos, para mantê-las em condições de 
funcionamento. Proceder à instalação, montagem, reparo ou substituição de tomadas, fios, 
lâmpadas, interruptores, painéis e quadros de comando, utilizando chaves, alicates e outras 
ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia elétrica. Executar trabalhos 
em rede de média tensão e eletrônica, assim como montar máquinas e aparelhos elétricos, 
quando necessário. Efetuar ligações provisórias de luz e força para eventos públicos, 
equipamentos portáteis, aparelhos de teste, solda e máquinas diversas, instalando fios e demais 
componentes, utilizando ferramentas apropriadas e testá-los com instrumentos adequados, para 
permitir a utilização dos mesmos, em trabalhos de natureza temporária ou eventual. Efetuar 
levantamento e lista de materiais elétricos, quando necessário, para execução de serviços de 
instalação ou manutenção. Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva na realização 
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de serviços, ao qual lhe for designado. Executar outras tarefas correlatas ao cargo determinadas 
pelo superior imediato. 
 
Engenheiro Civil: Elaborar projeto de construção civil, preparando plantas e especificações da 
obra, indicando tipos e qualidades de materiais, mão de obra e equipamentos necessários e 
efetuando um cálculo aproximado dos custos, para submeter à apreciação. Supervisionar e 
fiscalizar obras, serviços de terraplenagem, projetos de locação, projetos de obras viárias e 
pavimentação, observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para assegurar 
os padrões de qualidade e segurança. Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas 
para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para 
determinar o local mais apropriado para a construção. Calcular os esforços e deformações 
previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando 
comparações, para apurar a natureza e especificação dos materiais que dêem ser utilizados na 
construção. Elaborar relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as 
alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados. Executar outras tarefas correlatas ao 
cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Fiscal de Construção Civil: Verificar e orientar o cumprimento das normas e regulamentações 
urbanísticas concernentes a edificação de muros, passeios e próprios particulares. Verificar os 
imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações 
sanitárias e o estado de conservação do prédio em geral, a fim de opinar sobre os processos de 
concessão do Visto de Conclusão ou “Habite-se”. Verificar o licenciamento das obras de 
construção ou reconstrução, embargando as obras que não estiverem providas de competente 
autorização ou que estiverem em desacordo com o autorizado. Acompanhar os engenheiros e 
arquitetos da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição. Intimar, autuar, 
estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos violadores da legislação. Realizar 
inspeções especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações. 
Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada 
a respeito das irregularidades encontradas. Executar outras tarefas correlatas ao cargo 
determinadas pelo superior imediato. 
 
Fiscal de Obras Públicas: Fiscaliza e vistoria as obras de construção civil em andamento, tais 
como construções residenciais, postos de gasolina, indústrias entre outras, observando e 
fazendo cumprir normas e regulamentos estabelecidos em legislação específica, para garantir a 
segurança da comunidade. 
 
Encarregado – Boca de Lobo: É responsável pelas atividades a serem realizadas pelas equipes 
e frentes de serviço, 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. Orienta e fiscaliza a limpeza de boca de lobo e a construção de poços de inspeção. 
Acessa o interior de redes de galerias para vistorias; acessa as bocas de lobo para reparos; faz 
escavação manual de vala e assentamento de tubos no interior de vala. 
 
Encarregado – Galerias de Águas Pluviais: É responsável pelas atividades a serem realizadas 
pelas equipes e frentes de serviço de galerias de águas pluviais, 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. Faz vistorias em redes 
de galerias com acesso ao interior da mesma e acesso as bocas de lobo. 
 
Serviços Gerais / Pedreiro: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem 
fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos; faz o preparo de 
terreno para execução de guias e sarjetas novas e reparos das antigas; faz execução de 
canaletas; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Encarregado – Guias e Sarjetas: É responsável pelas atividades a serem realizadas pelas 
equipes e frentes de serviço de galerias de águas pluviais, coordena as ações, realiza checagem 
dos equipamentos a serem utilizados, orienta a equipe quanto ao uso dos equipamentos de 
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proteção individual e igualmente quanto as ferramentas. Faz vistorias em redes de galerias com 
acesso ao interior da mesma e acesso as bocas de lobo. 
 
Serviços Gerais / Pedreiro – Guias e Sarjetas: Organizam e preparam o local de trabalho na 
obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos; faz 
o preparo de terreno para execução de guias e sarjetas novas e reparos das antigas; faz 
execução de canaletas; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
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. Recolher o veículo após o serviço, 
deixando-o corretamente estacionado e fechado. Executar outras tarefas correlatas ao cargo 
determinadas pelo superior imediato. 
 
Motorista / Almoxarife: Verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de 
mercadorias e providenciando a reposição, quando necessário. Controlar o recebimento de 
material, verificando se as especificações estão de acordo com os pedidos de compra e conforme 
as determinações das leis de vigilância sanitária. Efetuar os registros dos materiais armazenados 
no depósito e das atividades realizadas, lançando os dados em livros, fichas e mapas 
apropriados. Controlar as datas de validade dos produtos e a circulação das mercadorias. 
Providenciar a montagem dos pedidos de grade das unidades de saúde. Realizar o controle de 
armazenamento de medicamentos e materiais. Executar outras tarefas correlatas à sua área de 
atuação determinadas pelo superior imediato. 
 
Encarregado – Máquinas e Equipamentos: É responsável pelas atividades a serem realizadas 
pela equipe, coordena as ações, realiza checagem das máquinas e equipamentos a serem 
utilizados, orienta a equipe quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual e igualmente 
quanto às máquinas, equipamentos e ferramentas. 
 
Engenheiro Eletricista: Elaborar e acompanhar estudos e projetos de rede elétrica dos 
equipamentos públicos municipais, efetuando cálculo aproximado dos custos para aprovação de 
seu superior. Estudar as características e especificações da obra, preparando plantas, métodos 
de execução e recursos necessários para orientar as fases de implantação, funcionamento, 
manutenção e reparo de instalações e equipamentos elétricos. Analisar as condições requeridas 
para o funcionamento das instalações de produção e distribuição de energia elétrica para 
determinar o custo dos projetos. Projetar instalações e equipamentos elétricos, preparando 
desenhos e especificações e determinando os materiais a serem utilizados e os métodos de 
execução do trabalho, para definir as dimensões, volume, forma e demais características. 
Supervisionar os trabalhos realizados pelos seus colaborares, nas fases de implantação, 
funcionamento, manutenção e reparo das instalações e equipamentos elétricos em prédios, 
praças e vias públicas. Prestar assistência técnica para assegurar a observância das 
especificações de qualidade e segurança durante a execução do projeto. Estudar, propor ou 
determinar modificações nos projetos ou nas instalações e equipamentos elétricos em operação. 
Aprovar projetos relacionados à área de engenharia elétrica, supervisionando a sua execução. 
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas e 
observações, assim como sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos. Participar das atividades administrativas de 
controle e apoio referentes a sua área de atuação e dos trabalhos realizados pela Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de seus colaboradores, tanto em serviço quanto ministrando aulas e palestras, 
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para contribuir com o seu desenvolvimento profissional. Executar outras tarefas correlatas ao 
cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
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. 
 
Operador de Máquinas: Operar tratores, reboques, motoniveladoras, carregadeiras, rolo 
compressor, pá mecânica e outras máquinas, 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. Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a 
operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Abastecer, limpar 
e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, 
bem como providenciar a troca de pneumáticos, 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 ao cargo 
determinadas pelo superior imediato. 
 
Servente de Pedreiro: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações 
e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos; faz o preparo de terreno para 
execução de guias e sarjetas novas e reparos das antigas; faz execução de canaletas; executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
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. 
 
Técnico de Segurança do Trabalho: Desenvolver as atividades relacionadas à segurança e 
higiene do trabalho, utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e 
institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente de acidentes e a 
melhoria das condições do ambiente de trabalho. Estabelecer normas e dispositivos de 
segurança, sugerindo modificações nos equipamentos e instalações, verificando sua 
observância a fim de prevenir acidentes. Inspecionar postos de combate a incêndio, examinando 
mangueiras, hidrantes, extintores e outros equipamentos de proteção, a fim de certificar-se de 
suas perfeitas condições de funcionamento e sugerir medidas corretivas e preventivas. Elaborar 
relatórios com base nas inspeções, comunicando os resultados das mesmas, propondo 
aquisição, reparação e remanejamento de equipamentos, visando à observância dos padrões 
estabelecidos pelas normas técnicas de segurança do trabalho. Desenvolver programas de 
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prevenção de saúde ocupacional junto aos funcionários, instruindo-os quanto às normas de 
segurança, combate a incêndios e demais medidas prevencionistas de acidentes, por meio de 
palestras, a fim de que possam agir adequadamente em casos de emergência. Providenciar a 
publicação de matérias sobre segurança no trabalho, preparando instruções e confeccionando 
cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes, para garantir a integridade das pessoas. 
Realizar reuniões, palestras, cursos e seminários sobre segurança do trabalho, fornecendo 
informações sobre o assunto para os funcionários, apresentando sugestões a fim de aperfeiçoar 
o sistema existente. Elaborar relatórios de investigação de acidentes de trabalho, visando evitar 
a repetição dos mesmos. Orientar e fiscalizar as atividades das empresas contratadas quanto 
aos procedimentos de segurança e ao cumprimento das normas de segurança. Participar de 
seminários, cursos e treinamentos, visando ao intercâmbio e ao aperfeiçoamento profissional. 
Assessorar os trabalhos das CIPAs. Executar outras tarefas correlatas ao cargo determinadas 
pelo superior imediato. 


