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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

Auxiliar 
Administrativo 
CEMMIL - Mogi 

Guaçu  
 

Auxiliar 
Administrativo 

Mogi Mirim 

 

Executar serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a classificação de 

documentos e correspondências. transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, e 

digitação em geral e atendimento ao público. fazer relatórios, despachar correspondências: 

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 rotina ou prestando informações relativas aos serviços executados; controlar o recebimento 

e expedição de correspondências. registrando-a em um livro próprio encaminhando-a ou 

despachando-a pessoas interessadas; redigir memorandos, circulares. relatórios. ofícios tarefas 

correlatadas. 

Serviços Gerais 

Mogi Mirim 

Executar serviços diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacionais em obras 

públicas. conservação e manutenção dos logradouros públicos e outras atividades. jardinagem. Trato 

com animais: auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais leve e pesados. Tais como cal, areia. 

tijolo e outros. acondicionando-os em prateleiras ou pátios; auxiliar nos serviços de jardinagem. 

aparando gramas. preparando a terra. plantando sementes e mudas. Podando arvores. efetuar limpeza 

e conservação de áreas verdes. praças, terrenos baldios. e outros logradouros públicos cumprindo, 

limpando. lavando. varrendo, transportando entulhos. Executando atividade carregamento. 

descarregamento e entrega de materiais e mercadorias: auxiliar na preparação da rua execução de 

serviços de pavimentação, compactando o solo. Esparramando terra para manter a conservação dos 

trechos desgastados ou na abertura de novas vias; auxiliar na instalação e manutenção elétrica, 

fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais para estruturar a parte geral das 

instalações; apreender animais soltos em vias públicas tais como cavalos. vaca. cachorros. cabritos. 

entre outros. laçando-os e conduzindo-os ao local apropriado, evitar acidentes e garantir a saúde da 

população•, auxiliar no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para 

garantir sua correta instalação; executar serviço de capinação em terrenos, ruas. avenidas. estradas 

rurais e outros logradouros públicos, carregando e descarregando galhos nos caminhões de coleta: 

zelar pela conservação de ferramentas. Utensílios e equipamentos de trabalho recolhendo-os e 

armazenando-os nos locais adequados; executar serviços de limpeza em próprios e logradouros 

municipais, executar atividades correlatas 

Eletricista 

Mogi Mirim 

Interpretar ordem de serviços; Orçar serviços de manutenção; Estimar tempo de execução de 

serviços; Estimar necessidade de mão de obra; Especificar materiais e componentes 

eletroeletrônicos; Verificar condições físicas do local de trabalho; Selecionar equipamentos e 

instrumentos; Realizar manutenção preventiva nos sistemas de iluminação pública, semáforos e 

outros; Obedecer as técnicas e normas técnicas; Listar equipamentos ( máquinas, instrumentos e 

etc); Listar os itens de verificação dos sistemas eletroeletrônicos; Inspecionar sensitivamente 

máquinas e equipamentos; Avaliar a necessidade de manutenção; Diagnosticar defeitos eletrônicos; 

Desmontar equipamentos eletroeletrônicos; substituir componentes e dispositivos elétricos; 

monitorar equipamentos eletrônicos; Ajustar componentes e dispositivos elétricos; Lubrificar 

componentes eletrônicos; Testar o funcionamento dos componentes e equipamentos; Limpar 

máquinas, equipamentos e o local de trabalho; Instalar componentes eletrônicos; Interpretar 

esquemas elétricos; Corrigir esquemas elétricos; Instalar calhas, suportes, eletrodutos, conduites e 

sistemas estruturados; confeccionar chicotes e calagens elétricos; Fixar manualmente chicotes, 

colagens, condutores, equipamentos e acessórios; conectar cabos aos equipamentos e assessórios; 

liberar máquinas, equipamentos e sistemas para teste de funcionamento; realizar medições e teste, 

verificar tensões dos sistemas; executar atividades correlatas. 

Mecânico  
Mogi Mirim 

 
Mecânico 

CEMMIL – Mogi 
Guaçu 

Profissional responsável por cuidar da manutenção corretiva e preventiva de em Carros, 
Caminhões e Maquinas de Terraplanagem, motocicletas, motores e similares, fazendo a troca, 
limpeza, consertos, desmontagem, reparos, regulagens, ajustes, lubrificações de todos os 
componentes dos equipamentos. 
 

Operador de 
Roçadeira Manual 

Mogi Mirim 

Operar roçadeira manual nos serviços compatíveis, mantendo o equipamento em ordem, que 
compreende a substituição de cordões de nylon, facas e abastecimento, quando necessário, utilizar os 
EPIs, e demais atividades inerentes a função.  
 

Pedreiro 

Mogi Mirim 

Interpretar ordem de serviço; especificar os matérias a serem utilizados na obra; Calcular os materiais 

a serem utilizados na obra; Preparar o local de trabalho; Providenciar a liberação do local de trabalho; 

Selecionar as ferramentas e equipamentos; Selecionar os equipamentos de segurança necessários ; 

Preparar o local para depósito de materiais e ferramentas; Disponibilizar os materiais para a obra; 

Construção e fundações; Construir o gabarito para a obra; Marcar a obra a ser realizada; cavar o 

local para a s sapatas; Providenciar as formas para as fundações; Preparar o concreto; aplicar o 

concreto nas fundações; confeccionar o arranque do pilar e cinta de fundação; Construir estruturas 
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de alvenarias; Esquadrejaras alvenarias; Preparar argamassa para o assentamento; Aprumar as 

alvenarias; Nivelar as alvenarias; Alinhar as alvenarias; Assentar os tijolos, blocos e elementos 

vazados; Concretar os pilares e pilaretes; Assentar vergas nos vãos; 

Chumbar os tacos e tarugos para fixação de aduelas; Aplicar concreto nas cintas de armação sobre 
alvenarias; montar as lajes pré moldadas; concretar as lajes; apertar as alvenarias 
Executar serviços correlatos 
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