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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Agente de Manutenção e Conservação: 
Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e reparar alicerces, 
paredes, muros, pisos e similares; preparar ou orientar a preparação de argamassa; fazer 
reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; construir formas e armações 
de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos, ladrilhos, armar andaimes; assentar e 
recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo de 
massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção; cortar pedras; armar 
formas para fabricação de tubos; remover materiais de construção; responsabilizar-se 
pelo material utilizado; calcular orçamentos e organizar pedidos de material; Executar 
serviços simples ou complementares de montagem, reparo e ajustamento de máquinas 
operatrizes, linotipos, impressoras, escavadeiras, guindastes, guinchos, máquinas de 
refrigeração, carpintaria, serraria, lavanderia, cozinha em geral, agrícolas e outras; ser 
responsável pela limpeza, revisão e acondicionamento das peças e lubrificação de 
máquinas e serviços de borracharia em geral; executar trabalhos simples de mecânica de 
motores a combustão de baixa e alta compressão, movidos a gasolina, óleo diesel e 
outros conjuntos mecânicos de automóveis, caminhões , tratores, patrolas, rolo 
compressor, máquinas agrícolas e outros; executar trabalhos simples de confecção e 
reparo de matrizes, ferramentas, formas e peças para máquinas de torno, fresa, 
plainadeiras, retifica, forja e bigorna; desmontar, montar e desmontar motores e aparelhos 
elétricos diversos, em fase de reparação ou manutenção; executar serviços simples ou 
complementares de desmontagem, reparo, montagem e ajustamento de aparelhos de 
comunicação; executar trabalhos simples de carpintaria e marcenaria conforme 
instruções; executar tarefas simples ou complementares de manuseio e fabricação de 
explosivos, munições, ácidos, solventes, de conformidade com a legislação pertinente; 
executar trabalhos simples de acabamento, encadernação, douração e restauração, de 
acordo com as instruções recebidas; executar trabalhos simples e complementares 
gráficos-mecânicos e gráficos eletrônicos; executar serviços de serralheria, 
compreendendo trabalhos simples e complementares como confecção de peças e 
reparos; executar trabalhos simples ou complementares de solda; executar serviços 
simples de hidráulica; executar serviços de pedreiro; auxiliar nos trabalhos de topografia, 
engenharia e outros serviços; preparar e assentar assoalhos e madeiramento para 
paredes, tetos e telhados; fazer e montar esquadrias; preparar e montar portas e janelas; 
cortar e colocar vidros; fazer reparos em diferentes objetos de madeira; consertar 
caixilhos de janelas; colocar fechaduras; construir e montar andaimes; construir e 
reformar móveis; construir e reparar madeiramento de veículos; construir formas de 
madeira para aplicação em concreto; assentar marcos de portas e janelas; colocar cabos 
e afiar ferramentas; organizar pedidos de suprimento de material e equipamentos para 
carpintaria; operar máquinas de carpintaria tais como serra circular, serra de fita, 
furadeira, desempenadeira e outras; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação 
e funcionamento da maquinaria e do equipamento de trabalho; calcular orçamentos de 
trabalhos de carpintaria; orientar trabalhos auxiliares; fazer instalações e encanamentos 
em geral; assentar manilhas; instalar condutores de água e esgoto; colocar registros, 



 

 

Rua do Comércio, 1304 – Centro – 89.872-000 – Modelo – SC – Fone: (49) 3365-3137     Fls. 2/3 
www.modelo.sc.gov.br 

 

 Estado de Santa Catarina 

 MUNICÍPIO DE MODELO   CNPJ: 83.021.832/0001-11 

torneiras, sifões, pias, caixas sanitárias e manilhas de esgoto; efetuar consertos em 
aparelhos sanitários em geral; desobstruir e consertar instalações sanitárias; reparar 
cabos e mangueiras; confeccionar e fazer reparos em qualquer tipo de junta em 
canalizações, coletores de esgotos e distribuidores de água; elaborar listas de materiais e 
ferramentas necessárias à execução dos trabalhos, de acordo com o projeto; controlar o 
emprego de material; examinar instalações realizadas por particulares; instalar, 
inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e externa, luminárias e demais 
equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; 
consertar aparelhos elétricos em geral; operar com equipamentos de som; planejar, 
instalar e retirar alto-falantes e microfones; proceder à conservação da aparelhagem 
eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar e regular relógios elétricos, inclusive 
de controle de ponto; fazer enrolamento de bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar 
geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de partida etc; reparar 
buzinas, interruptores, relés, reguladores de tensão, instrumentos de painel e 
acumuladores; executar a bobinagem de motores; fazer e consertar instalações elétricas 
em veículos automotores; executar e conservar redes de iluminação dos próprios 
municipais e sinalização; providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias à 
execução dos serviços; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução 
das atividades próprias do cargo, executar outras tarefas designadas pela Chefia e 
demais tarefas afins. 
 
- Auxiliar de Serviços Gerais Externos: 
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 o 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  contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar 
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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, 
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; transportar e auxiliar na 
instalação, guarda, conservação e operação do instrumental topográfico; abrir picadas e 
cavar piquetes, estacas pinos e marcos; efetuar medições à trena de elementos naturais e 
artificiais, identificando-os; implantar e verificar alinhamento por meio de balizas; prumar a 
mira; montar o guarda sol e auxiliar na instalação de sinais de tráfego na via pública; 
proceder à limpeza dos instrumentos utilizados; executar outras tarefas designadas pela 
chefia e demais tarefas afins ainda poderá ser atribuído a servidor ocupante deste cargo e 
especificamente designado com atribuições de exercício as seguintes atribuições, 
obedecidas a determinações legais: : manter a vigilância em geral; controlar a entrada e 
saída de pessoas e veículos no recinto de trabalho, exigindo, quando for o caso, a 
identificação ou autorização para ingresso; relatar anormalidades Verificadas; requisitar 
reforço policial, quando necessário, dando ciência do fato ao chefe imediato; verificar, 
após o expediente normal do órgão, o fechamento de janelas e portas; informar e 
encaminhar o público aos órgãos competentes, realizar levantamento da atividade animal 
no município, executar inseminação artificial em animais dentro das técnicas existentes, 
atender solicitações de auxilio serviços de atendimento a agropecuária , desempenhar 
conforme solicitado, atividades do programa saúde bucal PSF e geral auxiliando nos 
respectivos serviços, atividades, campanhas e outros. Executar outras tarefas afins 
conforme solicitado pela administração municipal. 
 
- Operador de Máquinas: 
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, motoniveladora, trator de esteiras, pá carregadeira, 
restroescavadeira 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 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 designadas pela Chefia e demais afins. 
 


