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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Operador de Máquinas I: 
Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar pequenos 
reparos na máquina sob sua responsabilidade; operar máquinas como: trator de pneus, 
rolo compactador, perfuratriz e outros equipamentos rodoviários, industriais e agrícolas; 
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 ao 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. 
 
- Zelador: 
Zelar e cuidar da conservação de próprios 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 o 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: 
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; limpar estátuas e monumentos; 
vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; abastecer máquinas; 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 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; 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; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar 
inseticida e fungicidas; 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, 
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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; fazer rejuntamento de pedras com asfalto; abrir, 
repor e consertar calçamentos; fazer assentamentos de meio-fio; executar tarefas afins. 
 
- Nutricionista: 
Proceder ao planejamento, coordenação e supervisão de programas e/ ou serviços de 
nutrição nas áreas de saúde, educação e do trabalho, entre outros; realizar análise de 
carências nutricionais/ alimentares além do aproveitamento conveniente de recursos 
dietéticos; proceder ao controle de estoque, preparo, conservação, além da distribuição 
de alimentos; contribuir no desenvolvimento de ações educativas, visando colaborar na 
aquisição de hábitos alimentares adequados da população; participar da equipe 
multidisciplinar, auxiliando no planejamento, elaboração e execução de ações da 
vigilância epidemiológica, sanitária e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria 
segurança e de terceiros, bem como pela preservação e conservação de materiais e 
equipamentos de trabalho;cumprir o código de ética profissional; participar efetivamente 
da política de saúde do município através dos programas implantados pela secretaria 
municipal de saúde; planejar serviços e programas de nutrição nos campos hospitalares, 
de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e elabora dietas; 
desempenhar outras tarefas afins. 


