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ANEXO I 

 

AJUDANTE GERAL - 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

Executar serviços em diversas áreas, exercendo tarefas de natureza 
operacional, tais como; jardinagem, manutenção em gramas, 
plantio de mudas e plantas, manutenção de viveiros de mudas, 
capinação dos logradouros, roçada e capinação de estradas vicinais, 
limpeza em geral, transporte de entulhos, executando atividades de 
carregamento, descarregamento e entrega de materiais e 
mercadorias. Executar serviços de armazenagem de materiais leves 
e pesados, em prateleiras ou pátios. Auxiliar na preparação de ruas, 
avenidas, estradas e jardins para a execução de serviços diversos, 
na arborização, na conservação, pavimentação, compactando o 
solo, movimentação de terra, pedra, para manter a conservação dos 
pisos e trechos desgastados ou na abertura de novas vias. Auxiliar 

profissionais tais como: bombeiro hidráulico, calceteiro, carpinteiro, 
eletricista, engenheiros, pedreiros, topógrafos, operadores de 
máquinas e etc. Zelar pela conservação das ferramentas, utensílios 
e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos 
locais adequados; executar serviços de pintura e limpeza em 
próprios e logradouros municipais. Executar outras tarefas 
correlatas. 

MOTORISTA III - 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

Dirigir, devidamente habilitado conforme legislação, veículos tais 
como: automóveis, caminhonetes, furgões, caminhões e 
semelhantes, utilizados no transporte de passageiros e carga; 
operar equipamentos tais como: guindastes e caçambas 
elevatórias; carregar e descarregar veículos em geral; ajudar a 
transportar e arrumar equipamentos e materiais; zelar pela 
conservação das ferramentas, caçambas e viaturas; manter a 
viatura limpa; executar outras tarefas semelhantes que sejam 
inerentes ao cargo. 

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL - 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

Operar equipamentos de corte de grama ou de pulverização. Cortar e 
conservar gramados; serviços de roçadas junto ao meio-fio e arvores 
dos gramados e praças; manusear fungicidas e inseticidas; zelar pela 
conservação e manutenção de parques, praças e jardins; noções 
básicas das técnicas de segurança, manuseio e utilização dos 
equipamentos e insumos; zelar pela guarda e conservação dos 
equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; executar outras 
tarefas correlatas. 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA - 
SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

Operar a máquina montada sobre rodas ou esteiras e provida de 
uma pá de comando hidráulico, conduzindo-a e acionando os 
comandos de tração e os comandos hidráulicos, para escavar e 
mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais semelhantes. 

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte 
e elevação; efetuar a manutenção das máquinas abastecendo-as, 
lubrificando-as, mantendo-as sempre limpas; desempenhar outras 
atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

PEDREIRO - 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

Realizar atividades de construção ou reforma de prédios públicos, 
vias públicas, de praças e jardins, executar tarefas de assentamento 
de meio-fio, sarjeta e tubulação de concretos, e outras tarefas afins 
que lhe forem atribuídas; realizar atividades especializadas de 
execução, manutenção e recuperação de prédios públicos, de 
patrimônio turístico, sem lhes dar a perder e suas estruturas 
artísticas, ou sua originalidade e outros bens públicos, utilizando 
ferramentas e materiais apropriados; executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

VIGIA - 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

Executar os serviços de guarda nas áreas administradas pelo 
Consórcio Consab nas ATT (Área, Transporte e Triagem) executar 
serviços de vigilância; executar rondas diurna e noturno; controlar a 

movimentação de pessoas e veículos para evitar furto; controlar a 
entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; desempenhar 
outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência. 

  


