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ANEXO I – Descrição de Funções 

 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AJUDANTE GERAL - JAGUARIÚNA 

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. 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO - 
JAGUARIÚNA 

Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo 

plantas, esquemas e croquis; reparar e instalar redes elétricas em 
prédios e logradouros públicos; colocar e fixar quadros de 

distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas 

e outros; reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, 
amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e outros; 

instalar, regular e reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar 

pela conservação dos equipamentos de trabalho; desempenhar 
outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera 

de competência 

ENCARREGADO DE JARDINÁGEM – 
JAGUARIÚNA 

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 

LAVADOR – JAGUARIÚNA 

Executar tarefas de lavagem dos veículos, removendo pó e outros 

detritos na parte interna e externa, utilizando máquinas e aspiradores 

de pó, escovas e materiais similares. Suspender os veículos, através 
de elevadores, para a limpeza das partes inferiores. Lavar a lataria, 

vidros e outras partes necessárias do veículo utilizando equipamento 

e material apropriado. Efetuar polimento da estrutura metálica dos 
veículos. Controlar o estoque de material de limpeza, bem como a 

periodicidade da lavagem dos veículos. Cuidar do posto de trabalho, 
limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua 

responsabilidade, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil 

satisfatória dos equipamentos. Zelar pela saúde, segurança e meio 
ambiente pessoal e dos alheios, atentando-se constantemente para 

operações perigosas com riscos de acidentes, bem como utilizando 
equipamento de proteção individual, quando necessário, a fim de 

manter a integridade física própria e a de terceiros. Solicitar a 

orientação do superior imediato, quando do surgimento de dúvidas 
atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma 

para a eficácia do trabalho. Prestar atendimento e realizar outras 
atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, 

conforme orientação e/ou solicitação do superior imediato. 

MECÂNICO – JAGUARIÚNA 

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. 
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MOTORISTA III - JAGUARIÚNA 

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 - 

JAGUARIÚNA 

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 RETROESCAVADEIRA - 

JAGUARIÚNA 

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 - JAGUARIÚNA  

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 - JAGUARIÚNA 

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. 

VIGIA - JAGUARIÚNA 

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. 

 
 

 
 

 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 

JAGUARIÚNA 

Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho; 

investigando riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de 

prevenção, para garantir a integridade dos trabalhadores; inspecionar 
os locais, instalações e equipamentos, observando as condições de 

trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes; estabelecer 
normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais 

modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua 

observância, para prevenir acidentes; inspecionar os postos de 
combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, 

extintores e equipamentos de proteção contra incêndios, para 
certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento; 
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comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios, 

para propor a reparação ou renovação do equipamento de extinção 

de incêndios e outras medidas de segurança; investigar acidentes 
ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar 

suas causas e propor as providências cabíveis; manter contatos com 
os serviços médico e social da instituição, utilizando os meios de 

comunicação oficiais, para facilitar o atendimento necessário aos 

acidentados; registrar irregularidades ocorridas, anotando-as em 
formulários próprios e elaborando estatísticas de acidentes, para 

obter subsídios destinados à melhoria das medidas de segurança; 

instruir os funcionários da instituição sobre normas de segurança, 
combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, 

ministrando palestras e treinamento, para que possam agir 
acertadamente em casos de emergência; coordenar a publicação de 

matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e 

orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e 
desenvolver hábitos de prevenção de acidentes; participar de 

reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao 
assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de 

medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema 

existente 

 

 

 




