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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES 

 

EMPREGO DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES 

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: 
bombeiros 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. 

Operador de Máquinas 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. 

Varredor de Rua - Jaguariúna 

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 patrimônio 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. 
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