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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

Empregos com Exigência de Ensino Fundamental 
 
1.01 – MOTORISTA 
Dirigir automóveis, caminhões, ambulância, ônibus, vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, 
verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica, e outros, para 
certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentem qualquer 
irregularidade; transportar pessoas, materiais e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; observar a 
sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência; 
controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga; manter o 
veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; observar e controlar os períodos de revisão e 
manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar anotações, 
segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objeto ou pessoas 
transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle da 
Administração; recolher os veículos após sua utilização, em local definido pelo encarregado. 

 
1.02 – COVEIRO 
Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e localização de 
sepulturas; abrir covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; 
limpar e capinar o cemitério, mantendo-o limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar 
materiais e equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e 
aguá-las; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc; executar outras tarefas afins. 

 
Emprego com Exigência de Ensino Médio e/ou Técnico 

 
2.01 – GUARDA MUNICIPAL – FEMININO 
Prevenir; investigar e reprimir infrações penais que atentem contra da ordem pública, como contrabando, tráfico de 
drogas, porte e comercialização ilegal de armas e munições, infrações de trânsito; violência contra a pessoa e seu 
patrimônio; proteger bens e serviços da Municipalidade. Patrulhar ostensivamente vias públicas; manter a fluidez e a 
segurança do trânsito urbano e rodoviário municipal; fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito; colaborar com as 
autoridades constituídas em matéria de segurança pública; proteger instalações, bens e serviços públicos no Município, 
valendo-se dos recursos disponíveis, como viaturas, motos, armas de fogo, sistema de comunicação e cães adestrados; 
elaborar boletins de ocorrências e registros dos eventos de cada turno; zelar pela manutenção e preservação de 
veículos e equipamentos da Corporação. Executar outras tarefas pertinentes por determinação da Diretoria da Guarda 
Civil Municipal. 

 
2.02 – GUARDA MUNICIPAL – MASCULINO 
Prevenir; investigar e reprimir infrações penais que atentem contra da ordem pública, como contrabando, tráfico de 
drogas, porte e comercialização ilegal de armas e munições, infrações de trânsito; violência contra a pessoa e seu 
patrimônio; proteger bens e serviços da Municipalidade. Patrulhar ostensivamente vias públicas; manter a fluidez e a 
segurança do trânsito urbano e rodoviário municipal; fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito; colaborar com as 
autoridades constituídas em matéria de segurança pública; proteger instalações, bens e serviços públicos no Município, 
valendo-se dos recursos disponíveis, como viaturas, motos, armas de fogo, sistema de comunicação e cães adestrados; 
elaborar boletins de ocorrências e registros dos eventos de cada turno; zelar pela manutenção e preservação de 
veículos e equipamentos da Corporação. Executar outras tarefas pertinentes por determinação da Diretoria da Guarda 
Civil Municipal. 

 
2.03 – PEDREIRO 
Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas; Orientar na escolha do material 
apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; Orientar a composição de mistura, cimento, areias, pedra, 
dosando as quantidades para obter argamassa desejada;  Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; 
Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; Rebocar estruturas construídas; Realizar trabalhos 
de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; Armar e desmontar andaimes para execução 
das obras desejadas; Operar betoneiras; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 

 
2.04 – SALVA VIDAS 
Vigiar a piscina e outros ambientes aquáticos, observando os banhistas para prevenir afogamentos e salvar vidas. 
Percorrer a área sob sua responsabilidade. Prestar primeiros socorros quando necessário. Executar massagens 
especiais e exercícios respiratórios nos afogados. Providenciar socorros médicos ou remoção do afogado. Comunicar ao 
superior imediato as ocorrências diárias. Manter e conservar os materiais e equipamentos de salvamento. Participar de 
operações de salvamento fora de sua área de serviço. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 


