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ANEXO I – Descrição de Funções 

 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ajudante Geral  - HOLAMBRA 

Executar serviços em diversas áreas, exercendo tarefas de natureza 
operacional, tais como capina dos logradouros, roçara e capina de 
estradas vicinais, limpeza, 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 rua ou 
estrada para a execução de serviços de pavimentação, compactando 
o solo, esparramando a terra, pedra, para manter a conservação dos 
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 limpeza próprios e 
logradouros municipais. 

Mecânico - HOLAMBRA 

Consertar automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção 
e conservação, visando assegurar as condições de funcionamento. 
Examinar os veículos e máquinas, inspecionando diretamente ou por 
meio de aparelhos ou banco de provas, para determinar os defeitos e 
anormalidades de funcionamento. Efetuando desmontagem, 
procedendo ajustes e substituições de peças, recondicionando 
equipamentos, limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, 
efetuando montagem de componentes de veículos e máquinas, 
testando-os. Executa outras 
tarefas correlatas determinada pelo superior hierárquico. 

Motorista III - HOLAMBRA 

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 Motoniveladora - HOLAMBRA 

Manobrar a máquina, manipulando os comandos de marcha e direção 
do trator, da niveladora ou da pá mecânica, para possibilitar a 
movimentação da terra; movimentar a lâmina da niveladora ou pá 
mecânica ou da borda inferior da pá, acionando as alavancas de 
controle, para posicionar o mecanismo segundo as necessidades do 
trabalho; manobrar a máquina, acionando os comandos, para 
empurrar a terra solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar a 
superfície ou deslocar a terra para outro lugar; executar a 
manutenção da máquina, lubrificando-a e efetuando pequenos 
reparos, para mantê-la em boas condições de funcionamento. 
Podendo especializar-se em operar um tipo específico de máquina 
niveladora e ser designado de acordo com a especialização. 

Varredor de Rua – HOLAMBRA 

Conservar a limpeza de logradouros públicos bem como praças e 
prédios públicos, por meio de coleta, varrições, capinas manuais, 
lavagens, pintura de guias, limpeza de recintos e acessórios dos 
mesmos. Atender transeuntes, visitantes e moradores, prestando 
lhes informações. Zelar pela segurança do património e das pessoas, 
solicitando meios e tomando providências para a realização dos 
serviços. Utilizar vassoura, vassourão, pá e carrinho para coleta de 
lixo. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

 

 

 

 




