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ANEXO I – Descrição de Funções 

 

EMPREGO DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 

AJUDANTE GERAL - COSMÓPOLIS 

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. 

ATENDENTE DE CALL CENTER - COSMÓPOLIS 

Atuar em rotinas diárias de atendimento telefónico com acesso 
simultâneo, realizar atendimento ao cliente referentes a iluminação 
pública, coleta de resíduos sólidos e de resíduos da saúde. Realizar 
registro de reclamações e solicitações provenientes do contato com o 
cliente, sendo que estas devem ser encaminhadas para a diretória 
técnica e para engenharia elétrica realizar as medidas corretivas e 
preventivas, assim como, sanar dúvidas. Utilizar scripts, ferramentas 
ordens de serviços que beneficiam a edição de relatórios, que 
direcionem os atendentes durante o contato telefónico. Executar o 
fechamento de relatórios, com digitação de dados e informações, 
executar outras tarefas relacionadas ao atendimento Call Center. 

AUXILIAR ADMNISTRATIVO - COSMÓPOLIS 

Executar serviços gerais de escritório das diversas unidades 
administrativas, como a classificação de documentos e 
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de 
informações, arquivo, datilografia e ou digitação em geral e 
atendimento ao público. Datilografar e ou digitar cartas, 
memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade. 
Recepcionar pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos 
assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações 
desejadas. Organizar e manter atualizados os arquivos de 
documentos da unidade. Atender e efetuar ligações telefónicas, 

anotando ou enviando recados e dados de rotinas ou prestando 
informações relativas aos serviços executados. Controlar o 
recebimento e expedição de correspondência, registrando-a ou 
despachando-a ás pessoas interessadas, redigir memorandos, 
circulares, relatórios, ofícios simples, executar outras atividades 
correlatas 

ENCARREGADO DE JARDINÁGEM – 

COSMÓPOPLIS 

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 – COSMÓPOLIS 

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 
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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 – COSMÓPOLIS 

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 I - COSMÓPOLIS 

Dirigir e conservar veículos automotores leves, tais como: 
automóveis, peruas, picapes, manipulando os comandos de marcha, 
direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em 
programas determinados de acordo com as normas de trânsito e 
segurança do trabalho e as instruções recebidas para efetuar o 
transporte de servidores autoridades, materiais. Verificar itinerário de 
viagens; controlar o embarque e desembarque de passageiros. 
Operar os mecanismos específicos de automotores, zelar pela 
documentação de carga e do veículo, controlar a carga e descarga do 
material transportado, zelar pela manutenção e conservação do 
veículo e seu devido abastecimento, recolher o veículo após a jornada 
de trabalho, conduzindo a garagem para permitir sua manutenção e 
abastecimento. Informar seus superiores sobre eventuais defeitos, 
danos e avarias no veículo comunicando inclusive a necessidade de 
seus reparos. Controlar as revisões necessárias: troca de óleo e peças 
de acordo com manual e quilometragem do veículo zelando por seu 
perfeito funcionamento. Realizar outras tarefas atinentes a sua 
função e ordens de seus superiores. 

MOTORISTA II - COSMÓPOLIS 

Dirigir e conservar veículos automotores leves, tais como: 
camionetas, caminhões e picapes, manipulando os comandos de 
marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-
os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito 
e segurança do trabalho e as instruções recebidas. Movimentar cargas 
volumosas e pesadas, podendo, também, operar equipamentos, 
realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, verificar 
itinerário de viagens, controlar o embarque e desembarque de 
passageiros. Operar os mecanismos específicos de automotores, zelar 
pela documentação de carga e do veículo, controlar a carga e 
descarga do material transportado, zelar pela manutenção e 
conservação do veículo e seu devido abastecimento, recolher o 
veículo após a jornada de trabalho, conduzindo a garagem para 

permitir sua manutenção e abastecimento. Informar seus superiores 
sobre eventuais defeitos, danos e avarias no veículo comunicando 
inclusive a necessidade de seus reparos. Controlar as revisões 
necessárias e troca de óleo e peças de acordo com manual e 
quilometragem do veículo zelando por seu perfeito funcionamento. 
Realizar outras tarefas atinentes a sua função e ordens de seus 
superiores 

OPERADOR DE BRITADOR - COSMOPÓLIS 

Operar equipamento de britagem e máquinas assessórias; 
Inspecionar o funcionamento de máquinas quando necessário, 
procedendo a sua manutenção diária; Operacionalização do trabalho 
diário; Desenvolver atividades na área de britagem de pedras, 
resíduos e materiais correlatos, com eficiência e desempenho, com 
requisitos de segurança e qualidade; Atender com presteza e atenção 
as ordens de serviço recebidas; Manter o local de trabalho e 
equipamentos limpos e higiénicos; Desempenhar outras atividades 
correlatas 
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OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL - 

COSMÓPOLIS 

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 MOTO NIVELADORA - 
COSMÓPOLIS 

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 

OPERADOR DE MOTO SERRA - COSMÓPOLIS 

Executar a poda e derrubada de árvores e mata, cortando árvores 
com risco de queda, doenças ou parasitas, ou qualquer outro risco, 
em especial aquelas que estejam em locais próximos a cabos e fios 
de alta tensão, prejudiciais à iluminação pública. Executar outras 
tarefas semelhantes que sejam inerentes ao cargo. 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA - 

COSMÓPOLIS 

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 - 

COSMÓPOLIS 

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. 

RECEPCIONISTA - COSMÓPOLIS  

Executar tarefas de atendimento ao público em geral, identificando e 
averiguando suas pretensões para prestar-lhe informações e ou 
encaminhá-lo às pessoas ou unidades administrativas solicitadas. 
Registrar as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados 
pessoais e comerciais dos visitantes, para possibilitar o controle dos 
atendimentos diários. Receber correspondências, registrando em livro 
próprio para possibilitar sua correta distribuição. Executar outras 
tarefas atinentes a sua função e determinadas por superior 
hierárquico 

TRATORISTA - COSMÓPOLIS 

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. 

TÉCNICO EM QUÍMICA - COSMÓPOLIS 

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 
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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 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 

COSMÓPOLIS 

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; 
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 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 

COSMÓPOLIS 

Assessorar os gestores da instituição em assuntos de segurança do 
trabalho, propor normas e regulamentos de segurança do trabalho, 
estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das 
instalações e equipamentos, propondo ações corretivas, examinar 
projetos de obras e equipamentos, opinando do ponto de vista da 
segurança do trabalho, Indicar e verificar a qualidade dos 
equipamentos de segurança, estudar e implantar sistema de proteção 
contra incêndios e elaborar Plano de Atendimento à Emergência, 
Identificar atividades periculosas, insalubres entre outras, de acordo 
com a legislação vigente, emitir parecer, laudos técnicos e indicar 
mediação de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos 
de riscos físicos, químicos e biológicos, analisar acidentes,  
investigando as causas e propondo medidas corretivas e preventivas, 

opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e 
equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou 
funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o controle 
do recebimento e da expedição, manter cadastro e analisar 
estatísticas dos acidentes, a fim de orientar a prevenção e calcular o 
custo, realizar a divulgação de assuntos de segurança do trabalho, 
utilizando a ferramenta DDS - Dialogo Diário de Segurança, a CIPA, 
SIPAT entre outros, elaborar programa de treinamento, voltado à 
Segurança do Trabalho e fazer a gestão do programa, Indicar os EPI's 
corretos para as atividades, inspecionar uso e também se o tempo de 
vida útil esta compatível, como as demais atividades determinadas 
pela portaria 3214/1978, planejar e executar campanhas educativas 
sobre prevenção de acidentes, atuar como assistente técnico de 
perícias trabalhistas e voltadas ao INSS, desenvolver laudos, 
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trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene ocupacional e preservação ambiental, executar 
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática (Excel, World, Power Point entre outros, 
Realizar inspeções nos locais de trabalho, afim de orientar os 
colaboradores e líderes e também gerar relatórios de desvios, 
propondo ações corretivas, executar outras tarefas compatíveis com 
as exigências para o exercício da função, Será um diferencial 
conhecimentos no programa social. 

 




