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ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    
    

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕESATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕESATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕESATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES    
    
    

AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOSAUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOSAUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOSAUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS    
 

• Zelar e cuidar da conservação de equipamentos públicos municipais, tais como escolas e 
praças;  

• Percorrer a área sob a sua responsabilidade; inspecionar no sentido de impedir incêndios 
e depredações;  

• Comunicar qualquer irregularidade verificada;  
• Efetuar pequenos reparos e consertos;  
• Providenciar os serviços de manutenção em geral;  
• Ter sob a sua guarda materiais destinados às atividades de seu setor de trabalho, bem 

como materiais de competição esportiva e outros;  
• Zelar pela limpeza e conservação de praças, parques, jardins, recintos e prédios;  
• Solicitar e manter controle de materiais necessários à limpeza, manutenção e conservação 

dos locais sob sua responsabilidade;  
• Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; executar tarefas auxiliares, tais 

como: fabricação e colocação de cabos em ferramentas, montagem e desmontagem de 
motores, máquinas e caldeiras, confecção e conserto de capas e estofamentos: operar, 
entre outras, máquinas de pequeno porte, serras, cortador de grama, máquinas de fabricar 
telas, arame e similares;  

• Acender forjas;  
• Auxiliar serviços de jardinagem;  
• Cuidar de árvores frutíferas;  
• Lavar, lubrificar e abastecer veículos e motores;  
• Abastecer máquinas;  
• Limpar estátuas e monumentos;  
• Vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras;  
• Auxiliar na preparação de asfalto;  
• Manejar instrumentos agrícolas;  
• Executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, 

pulverizações e similares);  
• Aplicar inseticidas e fungicidas; zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos 

utilizados ou em uso;  
• Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias, 

materiais de construção, móveis e outros; fazer mudanças;  
• Proceder à abertura de valas; efetuar serviço de capina em geral;  
• Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais;  
• Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, 

garagens e seus veículos; 
• Zelar pela conservação e manutenção de sanitários públicos; 
• Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral;  
• Auxiliar no recebimento, pesagem e contagem de materiais;  
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• Cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento;  
• Cuidar de currais e terrenos baldios;  
• Alimentar animais sob supervisão;  
• Lavar peças e dependências de oficinas, garagens e similares;  
• Executar serviços de jardinagem compreendendo: semeadura, transplante de mudas, 

poda, preparação e conservação do solo de praças e jardins públicos;  
• Irrigar, adubar e conservar o solo apropriado para produção de mudas;  
• Controlar a produção e distribuição de mudas do viveiro municipal;  
• Coletar sementes e mudas de plantas nativas;  
• Distribuir, mediante autorização superior as mudas do viveiro municipal;  
• Relatar anormalidades verificadas;  
• Zelar pelas instalações do viveiro de mudas do Município;  
• Fazer os trabalhos necessários para o assentamento de pedras irregulares, 

paralelepípedos ou alvenaria poliédrica, tais como: determinar o alinhamento da obra, 
preparar o solo, assentar pedras, lajes, mosaicos e pedras portuguesas e outras;  

• Fazer rejuntamento de pedras com asfalto;  
• Abrir, repor e consertar calçamentos;  
• Fazer assentamentos de meio-fio;  
• Executar serviços braçais; 
• Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou 

quaisquer outras relativas à segurança do órgão. 
• Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão. 
    
    

AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOSAUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOSAUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOSAUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS    
 

• Fazer os serviços de faxina em geral;  
• Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos;  
• Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios;  
• Limpar, arrumar e desinfetar banheiros e toaletes;  
• Auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama;  
• Lavar e encerar assoalhos;  
• Lavar e passar vestuários, roupas de cama e mesa;  
• Coletar lixo dos depósitos colocando-os em recipientes adequados;  
• Lavar vidros, espelhos, persianas;  
• Varrer pátios;  
• Fazer café e similares e servir;  
• Fechar portas, janelas e outras vias de acesso;  
• Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios 

ou quaisquer outras relativas à segurança do órgão. 
• Operar elevadores;  
• Preparar e servir alimentos;  
• Executar tarefas de limpeza do ambiente, móveis e utensílios;  
• Limpar e preparar cereais, vegetais, carnes de variadas espécies para cozimento; 
• Auxiliar no preparo de dietas especiais e normais;  
• Preparar refeições ligeiras;  
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• Preparar e servir merendas;  
• Proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos;  
• Auxiliar no controle do estoque de material e gêneros alimentícios; 
• Manter a higiene em locais de trabalho;  
• Guardar e conservar os alimentos em vasilhames e locais apropriados;  
• Fazer o serviço de limpeza em geral nas dependências internas e externas do órgão;  
• Executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos; 
• Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa; 
• Requisitar material necessário aos serviços; 
• Processar cópia de documentos; 
• Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 

dependências do órgão; 
• Receber e transmitir mensagens; 
• Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão. 
 
 

EDUCADOR FÍSICO EDUCADOR FÍSICO EDUCADOR FÍSICO EDUCADOR FÍSICO ––––    NASFNASFNASFNASF    
 

• Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade;  
• Veicular informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à 

vulnerabilidade, buscando a produção do auto cuidado;  
• Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento 

de pertinência social nas comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e 
lazer, das práticas corporais;  

• Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e 
saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação, acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, 
dentro de um processo de Educação Permanente;  

• Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em 
saúde que incluam os diversos setores da administração pública;  

• Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de 
convivência como proposta de inclusão social e combate à violência;  

• Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o 
desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as ESF;  

• Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para 
atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades 
Físicas/Práticas Corporais;  

• Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas 
ESF na comunidade;  

• Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais 
equipamentos públicos presentes no território - escolas, creches etc;  

• Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, 
visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas 
disponíveis para as práticas corporais; e  

• Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Praticas 
Corporais e sua importância para a saúde da população. 



                    
  Estado de Santa Catarina  
        PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

     Rua Porto União, 968 – Fone/Fax: (49) 3339.0855 – CEP: 89883-000 – Águas de Chapecó - SC
  

 

Página | 4  
 

ENGENHEIRO ENGENHEIRO ENGENHEIRO ENGENHEIRO AGRÔNOMOAGRÔNOMOAGRÔNOMOAGRÔNOMO    
    
• Orientar e revisar, com certo grau de autonomia de ação e critério , as atividades de 

equipes de funcionários da categoria inferior; 
• Introdução e criação de variedades de plantas de elevada produtividade, características 

tecnológicas e de marcado desejáveis; 
• Introdução, seleção, melhoramento e produção de legumes, cereais, raízes, tubérculos, 

bulbos, oleaginosas, têxteis, hortícolas, frutículas e outras culturas de interesse econômico; 
• Produção, multiplicação e tecnologia de sementes e mudas; 
• Ecologia, fisiologia, botânica e taxionomia vegetal; 
• Nutrição vegetal, corretivos e fertilizantes; 
• Biologia, química e física do solo; 
• Emprego de produtos químicos e biológicos na agricultura; 
• Orientação aos usuários, em técnicas relacionadas com a produção vegetal; 
• Organização de programas e campanhas de profilaxia e combate e doenças e pragas dos 

vegetais; 
• Exercer atividades relacionadas com a influência do solo, seus acidentes e produtos na 

transmissão de doenças endêmicas; 
• Estudo sistemático de plantas que servem como criadouros de vetores, a sua distribuição 

geográfica e estacional, objetivando a eliminação desses criadouros; 
• Avaliação dos resultados do uso de herbicidas nas plantas visadas, na flora circundante e 

naquela que existir nas propriedades rurais próximas; 
• Controle das áreas em que forem aplicadas herbicidas, quanto à recuperação e 

ressurgimento das plantas combatidas; 
• Estudo do solo, mananciais, vegetação neles existentes ou ao longo de cursos d'água e 

alagados, para identificação de criadouros de parasitas patogênicos ou de vetores de 
doenças endêmicas; 

• Projeto, direção ou orientação da execução de pequenas obras de hidrografia sanitária, 
com fins profiláticos ou de controle de endemias; 

• Participação no reconhecimento geográfico de área para a implantação de programas ou 
atividades, tendo em vista o estudo de sua viabilidade, em função de fatores geoclimáticos 
existentes; 

• Orientação na confecção de cartogramas de levantamento de terreno, clima e outros dados 
necessários ao planejamento e execução de planos de trabalho; 

• Orientação da execução de levantamento de áreas em processo de povoamento e 
colonização, de seus fatores ecológicos e outros que impliquem em riscos epidemiológicos; 

• Orientação na manutenção, conservação e recuperação de equipamentos operacionais e 
participação em sua seleção para aquisição; 

• Participação no planejamento, execução e supervisão das operações de inseticidas; 
• Planejamento e direção de operações de campo contra vetores de doenças endêmicas em 

área em que ocorra resistência dos mesmos aos métodos convencionais para o seu 
controle; 

• Investigações sobre o valor fitossanitário dos diversos produtos empregados no combate 
de pragas e doenças dos vegetais; 

• Divulgação com fins educativos de métodos e processos de combate a pragas e doenças 
dos vegetais, através dos meios de comunicação usuais; 
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• Execução de serviços de desinfecção fitossanitária; 
• Inspeção e vegetais submetidos à quarentena; 
• Orientação aos usuários de técnicas relacionadas com a defesa fitossanitária; 
• Resolução de problemas econômicos da produção agrícola e a decisões econômicas que 

deverão ser tomadas a nível das unidades de produção; 
• Integração do setor agrícola nos planos e programas regionais e nacionais; 
• Programas de investimentos no setor agrícola; 
• Viabilidade econômica dos experimentos agropecuários; 
• Orientação aos usuários, em técnicas relacionadas a economia rural; 
• Levantamento do uso atual, capacidade de uso, classificação, planejamento e conservação 

do solo; 
• Mecanização agrícola;  
• Avaliação agrícola; 
• Construções rurais; 
• Instalações elétricas de baixa tensão, para fins agrícolas; 
• Topografia e foto-interpretação; 
• Irrigação e drenagem para fins agrícolas; 
• Captação de águas, reservatórios e barragens  para fins agrícolas; 
• Estradas de rodagem vicinais para fins agrícolas; 
• Exame de problemas técnicos de engenharia rural; 
• Orientação aos usuários, em técnicas relacionadas à engenharia rural; 
• Orientação aos usuários, em relação à tecnologia agrícola; 
• Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competência; 
• Manter permanente articulação com órgãos estaduais e federais, visando aplicação de 

melhores técnicas no setor; 
• Apresentar relatórios periódicos. 
• Desempenhar tarefas semelhantes, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 

profissão.  
    
    

MONITOR COM MONITOR COM MONITOR COM MONITOR COM HABILIDADES EM DANÇAHABILIDADES EM DANÇAHABILIDADES EM DANÇAHABILIDADES EM DANÇA    
    
Ministrar aulas de dança, incentivando a participação das pessoas atendidas pelas atividades 
do Programa Sócio-Educativo, compreendendo as pessoas do programa Bolsa Escola, Bolsa 
Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, nos termos das Leis Municipais 
nº 1.368, de 11 de dezembro de 2002 e nº 1.729, de 16 de dezembro de 2010. 
    
    

MONITOR COM HABILIDADES MONITOR COM HABILIDADES MONITOR COM HABILIDADES MONITOR COM HABILIDADES EM JOGO DE CAPOEIRAEM JOGO DE CAPOEIRAEM JOGO DE CAPOEIRAEM JOGO DE CAPOEIRA    
    
Ministrar aulas de capoeira, incentivando a participação das pessoas atendidas pelas 
atividades do Programa Sócio-Educativo, compreendendo as pessoas do programa Bolsa 
Escola, Bolsa Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, nos termos das Leis 
Municipais nº 1.368, de 11 de dezembro de 2002 e nº 1.729, de 16 de dezembro de 2010. 
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MOTORISTAMOTORISTAMOTORISTAMOTORISTA    
    
• Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e equipamentos; 
• Zelar pela conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade; 
• 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;  
• Efetuar pequenos reparos, ou reparos de emergência no veículo sob sua responsabilidade; 
• Recolher os veículos à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 

comunicando qualquer defeito porventura existente;  
• Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;  
• Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a viatura sob 

sua responsabilidade; 
• Proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em 

geral; 
• Proceder o 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; 
• Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for 

confiada;  
• Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de 

medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc;  
• Auxiliar Portadores de Necessidades Especiais (PNEs), idosos, pessoas doentes, no 

embarque e desembarque do veículo, bem como acomodação de cadeiras de rodas, 
muletas e outros;  

• Tratar os passageiros com respeito e urbanidade;  
• Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; 
• Executar outras tarefas afins, de acordo com as peculiaridades do setor. 
    
    

OPERADOR DE MÁQUINASOPERADOR DE MÁQUINASOPERADOR DE MÁQUINASOPERADOR DE MÁQUINAS    (TRATOR DE PNEU (TRATOR DE PNEU (TRATOR DE PNEU (TRATOR DE PNEU ----    MOTONIVELADORA)MOTONIVELADORA)MOTONIVELADORA)MOTONIVELADORA)    
 
• Zelar pela conservação da máquina ou equipamento que lhe for entregue;  
• Realizar a manutenção básica das maquinas ou equipamentos; 
• Providenciar a lavação, o abastecimento de combustível, água e óleo, e a lubrificação da 

máquina; 
• Efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; 
• Dirigir/operar máquinas como: trator de pneus, rolo compactador, perfuratriz, 

motoniveladora, trator de esteira, trator de pneu, pás carregadeiras, e outros 
equipamentos rodoviários, industriais e agrícolas; 

• Recolher as máquinas ou equipamentos à garagem ou local destinado quando concluída a 
jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente;  

• Manter as máquinas ou equipamentos em perfeitas condições de funcionamento;  
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• Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina 
sob sua responsabilidade; 

• Proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em 
geral; 

• Planejar o trabalho ou serviços a ser realizados; 
• Proceder o mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e 

a carga horária; 
• Manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina; 
• Efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
• Executar outras tarefas afins. 
 
 

PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR (PRÓ(PRÓ(PRÓ(PRÓ----JOVEM E SÓCIOJOVEM E SÓCIOJOVEM E SÓCIOJOVEM E SÓCIO----EDUCATIVO)EDUCATIVO)EDUCATIVO)EDUCATIVO)    
 
Acompanhar o rendimento escolar, incentivar a leitura e orientar aqueles com mais 
dificuldades de aprendizagem, na atenção das pessoas atendidas pelas atividades do 
Programa Sócio-Educativo, compreendendo as pessoas do programa Bolsa Escola, Bolsa 
Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, nos termos das Leis Municipais 
nº 1.368, de 11 de dezembro de 2002 e nº 1.729, de 16 de dezembro de 2010. 
 
 

PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR DE HIDROGINÁSTICADE HIDROGINÁSTICADE HIDROGINÁSTICADE HIDROGINÁSTICA    
 
Ministrar aulas de hidroginástica, incentivando a participação das pessoas atendidas pelas 
atividades do Programa Sócio-Educativo, compreendendo as pessoas do programa Bolsa 
Escola, Bolsa Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, nos termos das Leis 
Municipais nº 1.368, de 11 de dezembro de 2002 e nº 1.729, de 16 de dezembro de 2010. 
 
 


