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ANEXO I 

 

Encarregado Geral de Serviços - 

CORDEIRÓPOLIS 

Os ocupantes do emprego têm por atribuições executar tarefas 
relativas à distribuição, orientação e supervisão das atividades das 

turmas de trabalho nos serviços de obras em geral, praças e 
jardins, limpeza pública e calçamento, inspecionar e controlar os 

trabalhos relacionados com a construção civil em geral e 

manutenção do equipamento utilizado, inclusive na área rural, 
executar outras tarefas correlatas. 

Operador de Máquina Costal - 

CORDEIRÓPOLIS 

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 Escavadeira  

CORDEIRÓPOLIS 

Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte 
e elevação; operar máquinas providas de pás de comando hidráulico; 

operar tratores providos de uma lâmina frontal côncavo de aço; 

operar máquina niveladora munida de uma lâmina ou escarificador e 
movida por autopropulsão ou por reboque; operar máquina 

motorizada e provida de rolos compressores ou cilíndricos; operar 
máquina pavimentadora; efetuar a manutenção das máquinas, 

abastecendo-as, lubrificando-as, mantendo-as sempre limpas e 

efetuando pequenos reparos; desempenhar outras tarefas que, por 
suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Operador de Retroescavadeira - 

CORDEIRÓPOLIS 

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 - 

CORDEIRÓPOLIS 

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. 

Tratorista -  
CORDEIRÓPOLIS 

Executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados 

sobre rodas, para carregamento e descarregamento de materiais. 
Executar roçagem de terrenos e limpeza de vias públicas, praças e 

jardins. Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, 
como lâmina e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-as 

e operando o mecanismo da tração ou impulsão, para movimentar 

cargas e executar operações de limpeza ou similares. Zelar pela boa 
qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, 

colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para 
operação e estacionamento da máquina. Efetuar a limpeza e 

lubrificação das máquinas e seus implementos, para assegurar seu 

bom funcionamento. Efetuar o abastecimento dos equipamentos com 
óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as 

partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições 

de uso. Registrar as operações realizadas, anotando em um diário ou 
em impressos, os tipos e os períodos de trabalho, para permitir o 

controle dos resultados. Executar outras tarefas correlatas. 

 




