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CARGO 101: A
Requisitos: Ensino Médio Completo com 

comprovante do registro profissional expedido pelo ministério do trabalho e emprego

Atribuições: Executar e controlar os programas de segurança do trabalho, verificando esquemas de prevenção, 

apresentando sugestões e opinando sobre a viabilidade de novas 
instalações e equipamentos observando as condições de trabalho para identificar riscos de acidentes de trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho e a presença de agente ambiental agressivos ao trabalhador, propo
eventuais modificações nos equipamentos e instalações para eliminação ou seu controle;
e empregado, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá
eliminação e neutralização; Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados 
alcançados, adequando-os as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma 
planificação, beneficiando o trabalhador;
profissionais e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e 
estabelecendo procedimentos a serem seguidos;
mangueiras, hidrantes, extintores, para certificar
orientar o cumprimento das normas e medidas de segurança estabelecidas para o órgão;
estatístico das ocorrências, anotando dados em formulários a
melhoria das medidas de segurança;
treinamentos, utilizando outros recursos de ordem didática e pedagógica com objetivo de divulgar as normas de 
segurança e higiene do trabalho, visando evitar acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho;
quanto às normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de 
fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho;
competentes, normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultado de análises  e avaliações, 
materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para co
trabalhador; Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e 
didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das 
qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho;
meio ambiente orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e 
conscientizando o trabalhador de sua importância pa
Saúde em estabelecimentos do município, quando se fizer necessário;
empresas contratadas, quanto ao procedimento de segurança e higiene dos trabalhos pre
constantes em contratos de prestação de serviços;
fornecer subsídios para elaboração de relatórios e laudos de responsabilidade da medicina e segurança do 
trabalho; Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a 
organização do trabalho de forma segura para o trabalhador;
ligadas a prevenção de acidentes de trabalho, doenças
correlatas. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL 
CARGO 20

Requisitos: 4ª Série do Ensino Fundamental

Atribuições: Executar trabalho de limpeza em todos os órgãos e 

demais logradouros públicos; Auxiliar no remanejamento de cargas e descargas de veículos, móveis e materiais 
das diversas instalações das diversas unidades; Efetuar cargas e descargas de materiais, manualmente o
utilizando equipamentos, tais como carrinhos de mão e alavanca; Abastecer, com produtos de higiene, os 
banheiros das unidades e órgãos públicos; Abastecer e conservar os bebedouros de água mineral  existentes nas 
unidades e órgãos públicos; Proceder a en
outros; Executar atividades primárias de jardinagem, reparação do solo, capina, roça, realizar plantio de diversas 
espécies de plantas, colheita e armazenamento dos produtos; Executar t
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
AGENTE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ompleto com Curso Técnico em Segurança do Trabalho devidamente registrado e 

comprovante do registro profissional expedido pelo ministério do trabalho e emprego 

Executar e controlar os programas de segurança do trabalho, verificando esquemas de prevenção, 

apresentando sugestões e opinando sobre a viabilidade de novas medidas de segurança;
instalações e equipamentos observando as condições de trabalho para identificar riscos de acidentes de trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho e a presença de agente ambiental agressivos ao trabalhador, propo
eventuais modificações nos equipamentos e instalações para eliminação ou seu controle; 
e empregado, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de 

ar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados 
os as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma 

planificação, beneficiando o trabalhador; Executar programa de prevenção de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e 
estabelecendo procedimentos a serem seguidos; Inspecionar os postos de combate a incêndio examinando as 

es, extintores, para certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento;
orientar o cumprimento das normas e medidas de segurança estabelecidas para o órgão;
estatístico das ocorrências, anotando dados em formulários apropriados, para subsidiar estudos, visando à 
melhoria das medidas de segurança; Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, 
treinamentos, utilizando outros recursos de ordem didática e pedagógica com objetivo de divulgar as normas de 

gurança e higiene do trabalho, visando evitar acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho;
quanto às normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de 

das medidas de segurança e higiene do trabalho; Encaminhar aos setores e áreas 
competentes, normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultado de análises  e avaliações, 
materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto

Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e 
didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das 

alidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho; Cooperar com as atividades do 
meio ambiente orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e 
conscientizando o trabalhador de sua importância para a vida; Realizar inspeções em conjunto com a Vigilância em 
Saúde em estabelecimentos do município, quando se fizer necessário; Orientar as atividades desenvolvidas por 
empresas contratadas, quanto ao procedimento de segurança e higiene dos trabalhos pre
constantes em contratos de prestação de serviços; Efetuar o levantamento de dados junto aos setores, visando 
fornecer subsídios para elaboração de relatórios e laudos de responsabilidade da medicina e segurança do 

as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a 
organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; Articular-se e colaborar com os órgãos e entidade 
ligadas a prevenção de acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho; 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
CARGO 201: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

4ª Série do Ensino Fundamental 

Executar trabalho de limpeza em todos os órgãos e unidades do Município, assim como nas ruas e 

demais logradouros públicos; Auxiliar no remanejamento de cargas e descargas de veículos, móveis e materiais 
das diversas instalações das diversas unidades; Efetuar cargas e descargas de materiais, manualmente o
utilizando equipamentos, tais como carrinhos de mão e alavanca; Abastecer, com produtos de higiene, os 
banheiros das unidades e órgãos públicos; Abastecer e conservar os bebedouros de água mineral  existentes nas 
unidades e órgãos públicos; Proceder a entrega de documentos, revistas, jornais, periódicos, correspondências e 
outros; Executar atividades primárias de jardinagem, reparação do solo, capina, roça, realizar plantio de diversas 
espécies de plantas, colheita e armazenamento dos produtos; Executar trabalhos de escavação de solo, abrindo 

O   P Ú B L I C O   Nº 01/2015 
R E Q U I S I T O S   E   A T R I B U I Ç Õ E S   D O   C A R G O  

GENTE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
rabalho devidamente registrado e 

Executar e controlar os programas de segurança do trabalho, verificando esquemas de prevenção, 

medidas de segurança; Inspecionar locais, 
instalações e equipamentos observando as condições de trabalho para identificar riscos de acidentes de trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho e a presença de agente ambiental agressivos ao trabalhador, propondo 

 Informar ao empregador 
los sobre as medidas de 

ar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados 
os as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma 

o de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e 

Inspecionar os postos de combate a incêndio examinando as 
se de suas perfeitas condições de funcionamento; Verificar e 

orientar o cumprimento das normas e medidas de segurança estabelecidas para o órgão; Manter o controle 
propriados, para subsidiar estudos, visando à 

Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, 
treinamentos, utilizando outros recursos de ordem didática e pedagógica com objetivo de divulgar as normas de 

gurança e higiene do trabalho, visando evitar acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Auxiliar 
quanto às normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de 

Encaminhar aos setores e áreas 
competentes, normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultado de análises  e avaliações, 

nhecimento e auto-desenvolvimento do 
Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e 

didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das 
Cooperar com as atividades do 

meio ambiente orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e 
Realizar inspeções em conjunto com a Vigilância em 

Orientar as atividades desenvolvidas por 
empresas contratadas, quanto ao procedimento de segurança e higiene dos trabalhos previstos na legislação ou 

Efetuar o levantamento de dados junto aos setores, visando 
fornecer subsídios para elaboração de relatórios e laudos de responsabilidade da medicina e segurança do 

as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a 
se e colaborar com os órgãos e entidade 

 Executar outras tarefas 

unidades do Município, assim como nas ruas e 

demais logradouros públicos; Auxiliar no remanejamento de cargas e descargas de veículos, móveis e materiais 
das diversas instalações das diversas unidades; Efetuar cargas e descargas de materiais, manualmente ou 
utilizando equipamentos, tais como carrinhos de mão e alavanca; Abastecer, com produtos de higiene, os 
banheiros das unidades e órgãos públicos; Abastecer e conservar os bebedouros de água mineral  existentes nas 

trega de documentos, revistas, jornais, periódicos, correspondências e 
outros; Executar atividades primárias de jardinagem, reparação do solo, capina, roça, realizar plantio de diversas 

rabalhos de escavação de solo, abrindo 



valas e fossas, abrir picadas e fixar piquetes; Higienizar e esterilizar o ambiente de trabalho, bem como os 
utensílios necessários; Executar tarefas de vigilância e portaria em escolas, postos de saúde, Prefeitura e demais 
prédios públicos municipais, bem como de logradouros  públicos; Auxiliar no trabalho de abastecimento de água do 
Município  e Distritos; Auxiliar nas atividades de recepção e encaminhamento de pessoas, chamadas telefônicas e 
outros;  Executar serviços de dedetização nas instalações dos prédios públicos; Executar toda a qualquer outra 
tarefa não especificada, porém assemelhada a essas funções  descritas. 

 
 

CARGO 202: AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
Requisitos: 4ª Série do Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação “C” 

Atribuições: Operar e dirigir tratores, máquinas motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros 

veículos assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; 
Dirigir outros veículos automotores quando necessário. OBS: O servidor deverá aprender a utilizar todas as 
máquinas pesadas, mediante cursos  oferecidos pela Administração.  

 


