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ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:
Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, a fim de mantê‐lo em condições de asseio
requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando‐os de acordo com as
determinações definidas; Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando janelas, portas e
portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos; Preparar e servir café e chá à chefia,
visitantes e servidores do setor; Lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; Verificar a
existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior
imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado 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 lhe cabe manter limpos com boa aparência; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento,
Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço público.
MOTORISTA CATEGORIA D:
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação, zelando pela segurança; Executar
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Recolher o veículo à garagem ou local destinado
quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas
condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;
encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas;
promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis,
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade
e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes,
conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de
viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga
e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento
de habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
Redigir expediente sumário, tais como cartas, ofícios e memorandos, de acordo com modelos e normas preestabelecidas,
auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos de controle
administrativo, distribuir e encaminhar papéis e correspondências do setor de trabalho, auxiliar nos serviços de
atendimento e recepção do público, executar atividades de auxilio e de apoio administrativo, zelar pelos equipamentos
sob sua guarda, comunicando a chefia imediata a necessidade de consertos e reparos, atender e encaminhar as partes
que desejam falar com chefias, diretorias da unidade; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções,
Ordens e Rotinas de Serviço. Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas
administrativas; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; Redigir pareceres e informações; Redigir
expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; Revisar quanto ao aspecto redacional,
ordens de serviços, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros, Realizar ou orientar
coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem ocorrência; Efetuar ou orientar o recebimento, conferência,
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; Manter atualizados os registros de estoque; Fazer ou
orientar levantamentos de bens patrimoniais; Eventualmente realizar trabalhos de digitação, atuar na área de comp

VIGIA:
Compreende o conjunto de atividades que se destinam a exercer a vigilância dos prédios público e canteiros de obras, percorrendo
e inspecionando suas dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, bem como
executar a ronda noturna das dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados
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corretamente e constando irregularidades; tomar as providências necessárias no sentido de evitar roubos e outros danos; observar
a entrada e saída de pessoas, para evitar que pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; controlar a movimentação
de veículos, fazendo os registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do motorista e horáio; executar outras atribuições
afins.

MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS:
Compreende as atribuições que se destinam a operar máquinas leves ou pesadas nos serviços realizados pelo Município, que
exijam sua utilização, assim como operar equipamentos de perfuração e cortes de rochas; operar equipamentos de escavação e
carregamento de terra e similares; terraplenagem, limpeza e abertura de ruas, espalhamento de saibro, nivelamento de terrenos,
inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquinas; respeitar as normas técnicas e os
regulamentos do serviço; planejar o trabalho e realizar manutenção básica dos equipamentos; executar outras atribuições afins
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