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ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
CARGOS DESCRIÇÃO 

OPERADOR DE TRATOR 
DE ESTEIRAS 

Operar máquinas como rolo compactador, perfuratriz, 
motoniveladora, trator de esteiras, pá carregadeira, 
retroescavadeira e outros equipamentos rodoviários; operar 
máquinas agrícolas, tais como trator de pneus e seus 
respectivos equipamentos agrícolas; providenciar a lavação, 
o abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar 
pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; 
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; 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. 

OPERADOR DE PÁ 
CARREGADEIRA 

Operar máquinas como rolo compactador, perfuratriz, 
motoniveladora, trator de esteiras, pá carregadeira, 
retroescavadeira e outros equipamentos rodoviários; operar 
máquinas agrícolas, tais como trator de pneus e seus 
respectivos equipamentos agrícolas; providenciar a lavação, 
o abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar 
pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; 
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; 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. 

AGENTE DE SERVIÇOS 
ESPECÍFICOS 

Executar tarefas auxiliares; operar máquinas de pequeno 
porte; auxiliar serviços de jardinagem; cuidar de árvores 
frutíferas e ornamentais; lavar, lubrificar e abastecer 
veículos e motores; vulcanizar e recauchutar pneus e 
câmaras; abastecer máquinas; aplicar inseticidas e 
fungicidas; zelar pelo funcionamento e a limpeza dos 
equipamentos utilizados ou em uso; carregar e descarregar 
veículos em geral; transportar, arrumar e levar 
mercadorias, materiais de construção e outros; proceder à 
abertura de valas, colocação de tubos e limpeza da rede 
pluvial e sanitária; efetuar serviço de capina em geral; 
varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias 
públicas e próprios municipais; cuidar terrenos baldios; 
lavar peças e dependências de oficinas, garagens e 
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similares; irrigar; fazer os trabalhos necessários para o 
assentamento de pedras irregulares, paralelepípedos ou 
alvenaria poliédrica; fazer assentamentos e pintura de 
meio-fio; executar tarefas afins. 

 
 
 

 


