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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. 

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. 

Motorista I – Jaguariúna 

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 - Jaguariúna 

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 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB 

SELEÇÃO PÚBLICA 01/2017 

EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 01/2017 

 



 

2 
 

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. 

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 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. 

Operador Moto Niveladora - Jaguariúna 

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 Pá Carregadeira – Jaguariúna 

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 Retro Escavadeira - 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; 
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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. 

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. 

 

 




