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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 

Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão. Executar trabalhos braçais; 

Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e seus 

veículos; Executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das peças e lubrificação 

das máquinas. 

Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou quaisquer 

outras relativas à segurança do órgão. Executar serviços de copa e cozinha, com atendimento aos 

servidores e alunos. Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa. Requisitar material 

necessário aos serviços; Processar cópia de documentos. 

Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou dependências do 

órgão. Receber e transmitir mensagens. Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do 

órgão. Encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas. Relatar as anormalidades 

verificadas. Atender telefone e transmitir ligações. 

Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS 

Zelar e cuidar da conservação de equipamentos públicos municipais, tais como escolas e praças; 

Percorrer a área sob a sua responsabilidade; Inspecionar no sentido de impedir incêndios e depredações; 

Comunicar qualquer irregularidade verificada; Efetuar pequenos consertos e reparos; Providenciar 

serviços de manutenção em geral; Ter sob sua guarda materiais destinados às atividades de seu setor de 

trabalho, bem como materiais de competição esportiva e outras.  

Zelar pela limpeza e conservação de praças, parques, jardins, recintos e prédios; Solicitar e manter 

controle de materiais necessários à limpeza, manutenção e conservação dos locais sob sua 

responsabilidade; Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; Executar tarefas auxiliares, tais 

como: fabricação e colocação de cabos em ferramentas; 

Operar, entre outras, máquinas de pequeno porte, serras, cortador de grama, máquinas de fabricar telas, 

arame e similares; Auxiliar serviços de jardinagem; Limpar estátuas e monumentos; 

Lavar, lubrificar e abastecer veículos e motores; Abastecer máquinas; 

Auxiliar a descarregar veículos em geral; Transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de 

construção, móveis e outros; Proceder à abertura de valas; Efetuar serviço de capina em geral; Varrer, 

escovar, lavar, remover lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais; 

Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral; Auxiliar no recebimento, 

pesagem e contagem de materiais; Aplicar inseticidas e fungicidas; Lavar peças e dependências de 

oficinas, garagens e similares; Executar serviços de jardinagem compreendendo: semeadura, transplante 

de mudas, poda preparação e conservação de praças e jardins públicos; Irrigar, adubar e conservar o solo 

apropriado para produção de mudas; 

Controlar a produção e distribuição de mudas do viveiro municipal; 

Coletar sementes e mudas de plantas nativas; Distribuir, mediante autorização superior às mudas do 

viveiro municipal; Relatar anormalidades verificadas; Zelar pelas instalações do viveiro de mudas do 

Município; Fazer os trabalhos necessários para assentamento de pedras irregulares, paralelepípedos ou 

alvenaria poliédrica, tais como: determinar o alinhamento da obra, preparar o solo, assentar pedras, lajes, 

mosaicos e pedras portuguesas; Fazer rejuntamento de pedras com asfalto; Abrir, repor e consertar 

calçamentos; Fazer assentamentos de meio-fio; e Executar tarefas afins. 
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Coordenar e executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos arquivos e fichários; 
Redigir instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, ofícios, memorandos e atos administrativos sobre 
assuntos do órgão; Minutar contratos em geral; Auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente 
e de consumo, divulgação de editais e outras atividades correlatas; Fazer anotações nas fichas, nos livros 
e nos exemplares de ocorrências em geral; Colaborar na redação de relatórios anuais e parciais 
atendendo exigências do órgão; Expedir atestados, lavrar termos de posse, apostilas, certidões e termos 
de ocorrência em geral; a simplificar o trabalho e a redução do custo das operações; Realizar registros em 
geral; Providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de documentos; Secretariar autoridades de 
hierarquia superior, taquigrafando, redigindo expedientes relacionados as suas atividades; Preparar 
documentos necessários para o funcionamento do órgão; Sugerir métodos e processos de trabalho para 
simplificação, recebimento, classificação, registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de 
documentos, processos e papéis; Operar aparelhos de processamento de dados e outros equipamentos 
eletrônicos; Executar outras atividades correlatas. Operador de sistemas. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

Selecionar, organizar e manter atualizados, arquivos, cadastros e fichas funcionais. Prestar auxílio a toda 

atividade técnica, desenvolvida na sua área de atuação; Organizar e controlar os serviços de recepção, 

encaminhamento de documentação e correspondência em geral; Controlar e arquivar publicações oficiais;  

Orientar e elaborar a classificação, codificação, catalogação e tramitação de papéis e documentos sob sua 

responsabilidade; Proceder ao controle de provimento e vacância de cargos; Estudar e propor medidas 

destinadas a simplificar o trabalho e a redução do custo das operações; Atender usuários da biblioteca; 

Executar serviços de expedição de documentos como: identificação, serviço militar, carteira de trabalho, 

INCRA, INSS. Expedir relatórios das atividades desenvolvidas no setor. Receber e transmitir ao superior, 

mensagens recebidas. Executar outras tarefas correlatas às descrições acima.         

 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

Executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos arquivos e fichários. 

Redigir instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, ofícios, memorandos e atos administrativos sobre 

assuntos do órgão. Minutar contratos em geral. Auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente 

e de consumo, divulgação de editais e outras tarefas correlatas. 

Fazer anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências verificadas nos  registros em 

geral. Colaborar na redação de relatórios anuais ou parciais atendendo a exigências ou normas do órgão. 

Expedir atestados, lavrar termos de posse, apostilas, certidões e termos de ocorrência em geral. Preparar 

documentos necessários para o funcionamento do órgão. 

Realizar registros em geral. Secretariar autoridades de hierarquia superior, taquigrafando, redigindo 

expedientes relacionados as suas atividades. Providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de 

documentos. Sugerir métodos e processo de trabalho para simplificação, recebimento, classificação 

registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos, processo e  papéis em geral. 

Colaborar nos estudos e elaboração de trabalhos técnicos relativos a projetos de planos de ação. 

Acompanhar ou participar da elaboração de anteprojetos de leis e decretos. 

Realizar estudos e pesquisas sobre atribuições de cargos, a fim de possibilitar sua classificação e 

retribuição, a organização de novos quadros de serviços, novos sistemas de ascensão, progressão e 

avaliação de cargos. Participar na elaboração de projetos ou planos de organização dos serviços, inclusive 

para a aplicação de processamento eletrônico. Estudar e propor normas para administração de material. 

Desempenhar tarefas semelhantes.     

 

MERENDEIRA 

Receber e conferir todos os gêneros alimentícios a serem distribuídas aos alunos, verificando a 

quantidade e qualidade, sempre confrontando o solicitado e o recebido e, caso necessário, providenciando 

acertos e controles. Monitorar a temperatura dos alimentos e preparações recebidas e distribuídas aos 

alunos, anotando em planilhas próprias. Preparar a alimentação escolar prevista no cardápio, utilizando os 
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ingredientes disponíveis e seguindo as orientações do responsável técnico. Exercer perfeita vigilância 

técnica sobre a condimentação e cocção dos alimentos, mantendo-os livres de contaminação ou de 

deterioração. Distribuir a alimentação, higienizando previamente o local, talheres, pratos e demais 

utensílios, dosando a quantidade distribuída a cada aluno.  Colaborar para que os escolares desenvolvam 

hábitos saudáveis.  Controlar o estoque de gêneros alimentícios, verificando data de validade e ainda o 

acondicionamento correto dos mesmos. Registrar em formulário apropriado o número de alunos, o número 

de refeições servidas e a preparação servida. Informar diretamente ao responsável técnico a existência de 

sobras e/ou ocorrências inesperadas relacionadas ao preparo e distribuição do cardápio diário, e outras 

ocorrências na cozinha da escola.  Requisitar material e gêneros alimentícios, quando necessários, com 

antecedência definida pelo responsável técnico. Dispor adequadamente os restos de comida e lixo da 

cozinha, de forma a evitar a proliferação de insetos. Solicitar providências para reparo ou substituições de 

equipamentos e/ou utensílios, assim como notificar quebra e/ou dano de material, falhas e/ou 

irregularidades ao responsável técnico. Zelar pela higiene da cozinha e do refeitório, lavando panelas, 

fogões, caldeirões e demais utensílios utilizados no pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, bem 

como as dependências da cozinha. Executar outras tarefas correlatas. 

 

MONITOR 

Compreende o conjunto de atividades destinadas a auxiliar nas tarefas do transporte escolar, controlando 

o embarque e desembarque dos passageiros. Auxiliar o motorista na organização e limpeza interna do 

veículo. Orientar, auxiliar e cobrar os passageiros quanto a utilização do cinto de segurança e demais 

normas de segurança. Zelar pelo bom relacionamento entre os passageiros, motorista e monitor. Executar 

outras tarefas correlatas. 

 

MOTORISTA 

Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e equipamentos; Zelar pelo abastecimento, conservação e 

limpeza do veículo sob sua responsabilidade; Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua 

responsabilidade; Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a viatura 

sob sua responsabilidade; Proceder ao controle contínuo de consumo de combustíveis, lubrificantes e 

manutenção em geral; 

Proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, 

horários de saída e chegada; Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; Tratar os 

passageiros com respeito e urbanidade; 

Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; Executar outras tarefas afins. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS I 

Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; Efetuar pequenos reparos na 

máquina sob sua responsabilidade; Dirigir máquinas como: trator de pneus, rolo compactador, perfuratriz e 

equipamentos até HP100, inclusive; Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou 

avarias com a máquina sob sua responsabilidade; 

Proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em  geral; Proceder 

ao mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e a carga horária; Manter 

atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina; Efetuar os serviços 

determinados, registrando as ocorrências; Executar outras tarefas afins. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS II 

Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; Efetuar pequenos reparos na 

máquina sob sua responsabilidade; Dirigir máquinas como: motoniveladora, trator de esteira, 

retroescavadeira e equipamentos acima de 100 HPs; Comunicar o chefe imediato a ocorrência de 

irregularidades ou avarias com a máquina sob sua responsabilidade; Proceder ao controle contínuo de 

consumo de combustíveis, lubrificantes e manutenção em geral; 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

 
Proceder ao mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e a carga 

horária; Efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; Executar outras tarefas afins; 

Manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina. 

 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Proceder a desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Realizar procedimentos 

educativos e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidenciação de placa bacteriana, 

orientações à escovação com o uso de fio dental sob acompanhamento do THD; Preparar o instrumental e 

materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais materiais necessários para o trabalho). 

Instrumentalizar o cirurgião dentista e/ou técnico em higiene dental durante a realização de procedimentos 

clínicos; Cuidar da manutenção e a conservação do equipamento odontológico; Acompanhar e apoiar o 

desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; Aplicar métodos 

preventivos para o controle da cárie dental; Marcar consultas, agendar e orientar pacientes quanto ao 

retorno para manutenção do tratamento; Revelar e montar radiografias intra orais; Preparar o paciente 

para o atendimento; Promover isolamento do campo operatório; Manipular materiais de uso odontológico; 

Selecionar moldeiras e confeccionar modelos em gesso; Realizar procedimentos coletivos como 

escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica 

de Saúde da Família e espaços sociais identificados. Solicitar material de consumo e permanente, 

necessários a suas atividades; Realizar os registros das atividades executadas em formulários próprios, 

preencher e anotar fichas clínicas e manter em ordem arquivo e fichário, bem como registrar no SIAB os 

procedimentos de sua competência realizados. Promover a melhoria das condições sanitárias do meio 

ambiente. Executar outras tarefas afins. 

 

PSICOPEDAGOGO 

Identificar áreas de competência e limitações, visando entender as origens das dificuldades e/ou distúrbio 

de aprendizagem, mediante a utilização de instrumentos e técnicas próprios de Psicopedagogia. Realizar 

uma análise do material, do ambiente, do espaço físico oferecido ao aluno que apresenta dificuldade de 

aprendizagem, apresentando soluções. Contribuir no esclarecimento de dificuldades de aprendizagem que 

não têm como causa apenas deficiências do aluno, mas que são consequências de problemas escolares, 

tais como: Organização da instituição; Métodos de ensino; Relação professor/aluno; Linguagem do 

professor, dentre outros. Assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de 

ensino-aprendizagem, buscando ampliar o conhecimento dos segmentos escolares quanto a importância 

da psicopedagogia. Atuar preventivamente junto aos professores explicitando sobre habilidades, conceitos 

e princípios para que ocorra a aprendizagem. Trabalhar com a formação continuada dos professores, 

analisando os currículos e projetos junto com a coordenação pedagógica; Atuar junto com a família/alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem,  levando-o a aprender a lidar com seu próprio modelo de 

aprendizagem, considerando que esses problemas podem ser derivados: das suas estruturas cognitivas, 

de suas questões emocionais, da sua resistência em lidar com o novo ou  outra derivação que possa se 

apresentar. Buscar atividades variadas  para vencer os obstáculos que se impõem ao processo de 

aprendizagem para que o aprendiz possa retomá-lo com maior autonomia e sucesso. Buscar  auxílio de 

outros profissionais se necessário for, como o neurologista, psicólogo e fonoaudiólogo para aprofundar tal 

investigação. Manter contatos periódicos com a equipe escolar (Direção, Orientadores e professores) e 

responsáveis pela criança, ou adolescente, visando maior integração entre escola-família.  Zelar pelo sigilo 

profissional, ou seja, o psicopedagogo deverá manter sigilo sobre os fatos de que tenha conhecimento em 

virtude do exercício de sua atividade, podendo compartilhar essas informações com outros profissionais 

envolvidos no atendimento do cliente, desde que também sujeitos a sigilo profissional, sendo que o 

desrespeito a essas normas configura infração disciplinar grave. Desempenhar outras atividades 

correlatas. 
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PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) E PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela 

aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; 

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e 

horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e 

de relações que conduzam à aprendizagem; 

Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da obra 

educativa; Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da 

programação, frequência e aproveitamento dos alunos; Zelar pela conservação dos bens materiais, 

limpeza e o bom nome da escola; Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas 

diretrizes emanadas dos órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal. 

 


