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ANEXO I – DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES 

 

AJUDANTE GERAL - CONCHAL 

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. 

ENCARREGADO DE JARDINAGEM - 
CONCHAL 

Atuar em todo o setor de jardinagem, preenchendo relatórios, 
distribuindo e conferindo as tarefas, controle de materiais e 
equipamentos, demais atividades inerentes a função. Fazer a 
manutenção de jardins, lagos, bosques, canteiros, praças e demais áreas 
verdes. Ter conhecimento na área de jardinagem e reflorestamento. 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA – 
CONCHAL  

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 - 
CONCHAL 

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. 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA – 
CONCHAL 
 

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. 

PEDREIRO  -  CONCHAL 

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. 

SERVENTE DE LIMPEZA - CONCHAL 

Executar serviços de limpeza e conservação e manutenção dos prédios, 
garantindo o bom funcionamento, assegurando-lhes as condições de 
higiene e segurança. Inspecionar as dependências da organização, 
efetuando os trabalhos de limpeza, remoção ou incineração de resíduos, 
para assegurar o bem-estar dos ocupantes. Providenciar serviços de 
manutenção em geral, como pequenos reparos ou consertos de 
instalações elétricas, bombas, caixa d’água, extintores, requisitando 
pessoas habilitadas para assegurar as condições de funcionamento e 
segurança das instalações. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
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TÉCNICO EM QUÍMICA – CONCHAL  

Executar as atividades na estação de tratamento de água garantindo a 
eficácia dos processos e a qualidade do tratamento em conformidade com 
os requisitos legais e contratuais, bem como buscar a otimização dos 
processos e atividades operacionais, contribuindo com a redução de custos 
e o pleno atendimento aos requisitos da qualidade, saúde, segurança e 
meio ambiente. Operar e acompanhar o funcionamento dos equipamentos 
da estação de tratamento de água e os parâmetros da qualidade da água 
distribuída, executando todas as fases do tratamento, aplicando dosagens 
químicas, bem como teste para verificação das características da água em 
cada fase, além de realizar limpeza de todas as unidades, para garantir a 
qualidade no tratamento da água; seguir normas de segurança do 
trabalho, além de desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

 


