PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS/SP
Concurso Público de Provas e Títulos Nº CP- 01/2014
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO: 1.01 - SERVENTE/COLETOR DE LIXO
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura Municipal e outros prédios
municipais, serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos, bem como serviços de monitoria de
berçários e creches; Preparar e servir café à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos e xícaras,
cafeteira, coador e demais utensílios de cozinha; Verificar a existência de material de limpeza e outros itens
relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o
caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Realizar eventualmente, serviços externos para atender as
necessidades do setor; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de consertos e reparos nas
dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe limpos e com boa aparência; Percorre os logradouros, seguindo
roteiros preestabelecidos, recolhendo lixo, despejando-o em veículos especiais, contribuindo para a limpeza das
mesmas; Recolhe entulhos de construções colocados na calçadas, transportando para os depósitos apropriados,
para garantir a ordem e a limpeza das mesmas; Zela pela limpeza das áreas de lazer, parques e jardins,
recolhendo o lixo amontoado ou acondicionando-o em latões, para manter os referidos locais em condições de
higiene; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: 1.02 – MOTORISTA
Dirigir automóveis, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas; Faz vistoria dos
veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do
cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de tráfego; Registrar a
manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; Transportar pessoas, materiais,
correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; Observar a sinalização e zelar pela
segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; Realizar reparos e emergências; Controlar e orientar
carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga; Observar e controlar os
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente para assegurar a plena condição de
utilização do veículo; Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas da
quilometragem, viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras
ocorrências a fim de manter a boa organização e controle de administração; Recolher o veículo após a sua
utilização em local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Efetuar o
recolhimento de animais nas ruas conforme as instruções recebidas; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
CARGO: 1.03 – OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS
Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas
tarefas; Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para
escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Opera máquinas de abrir canais de
drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; Opera equipamento de dragagem para aprofundar e
alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; Opera máquinas providas de martelo acionado
mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou
submerso; Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e
outras obras; Opera máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados
na construção de estradas; Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os
dispositivos, para posiciona-las segundo as necessidades do trabalho; Movimenta a máquina, acionando o motor
e manipulando os dispositivos, para posiciona-la, segundo as necessidades de trabalho; Executa as tarefas
relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos
mesmos; Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos
reparos, para assegurar seu bom funcionamento; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
C) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO
CARGO: 2.00 – AGENTE DE SANEAMENTO
Inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, mercados, etc., verificando as condições sanitárias,
para garantir a qualidade do produto; Colhe amostras de alimentos e embalagens, interditando-os e
encaminhando-os para análise sanitária no Instituto Adolfo Lutz – IAL; Lavra auto de infração, expede intimação
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e aplica penalidade de advertência, quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade; Encaminha
as amostras de fontes naturais como poços, minas, cactólicos, bicas, etc., para análise dos pedidos relacionados
com serviços individuais de abastecimento de água; Recebe solicitação de alvará e caderneta de controle
sanitário para os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, fazendo os registros e protocolos para expedição
do respectivo documento; Vistoria a zona rural no que diz respeito ao saneamento, orientado sobre a adução de
água potável, destino de dejetos e uso adequado de agrotóxicos, para manter a saúde da população; Executa
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
CARGO: 2.01 – AGENTE DE TRÂNSITO
Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; Executar a
fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação,
estacionamento e paradas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício do poder de polícia de
trânsito; Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas à infrações por excesso de
peso, dimensões e lotações de veículos; Fiscalizar o cumprimento de norma contida no artigo 95 do Código de
Trânsito Brasileiro e aplicar as autuações; Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos
veículos automotores, ou seja, pela sua carga e apoiar as ações específicas de órgão ambiente local, quando
solicitado; Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar; Auxiliar, incentivar e apoiar o
órgão executivo de trânsito municipal nas competências previstas no artigo 24 do Código Brasileiro de Trânsito;
Dar proteção e auxílio a comunidade nos eventos públicos realizados no Município, no que se refere ao trânsito;
Proteger mo patrimônio publico municipal no que diz respeito à sinalização de transito, bem como atuar para que
a via publica se mantenha segura para o transito de veículos e pedestres; Executar as atividades do exercício do
poder de policia de transito, garantindo obediência às normas relativas à segurança de transito e sua livre
circulação; Participar de campanhas de educação no trânsito, como realização de cursos, palestras, etc., em
todos os níveis de educação escolar, inclusive nos programas de educação para condutores e pedestres; Efetuar
plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização de irregularidades do trânsito, bem como o
cumprimento das normas gerais de fiscalização;conduzir veiculo oficial para desempenho de suas
funções;Outras atividades correlatas ao cargo.
CARGO: 2.02 - FISCAL DE POSTURAS
Proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulação urbanística concernente a edificações
particulares; Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares e clandestinas, fazendo
comunicações, notificações e embargos; Verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o
funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a
fim de opinar nos processos de concessão de “habite-se”; Verificar o licenciamento obras de construção ou
reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em
desacordo com o autorizado; Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores da
legislação urbanística; Efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza,
capinação, construção de muro e calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido;
Efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo Código
de Obras do Município; Acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias
realizadas no município; Efetuar levantamento de terrenos e loteamentos para execução de serviços, bem como
efetuar levantamentos dos serviços executados; Fiscalizar os serviços executados por empreiteiras e pelo
município; Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Expedir
notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do Código Tributário do
Município; Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de
serviços, face aos artigos que expõem, vendem ou manipulam, e os serviços que prestam; Verificar as licenças
de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação
exigida; Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem
como a observância das escalas de plantão das farmácias; Realizar vistorias para fins de acompanhamento e
manutenção do sistema tributário e para fins de renovação do licenciamento; Verificar e orientar o cumprimento
das posturas municipais; Intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos
violadores das posturas municipais; Fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e suas instalações em
locais permitidos; Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto a permissão para
cada tipo de comércio, bem como quanto a observância de aspectos estéticos; Verificar a regularidade da
exibição e utilização dos anúncios, auto-falantes e outros meios de publicidade em via publica, bem como
propaganda comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros;Aprender, por infração, veículos, mercadorias,
animais o objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; Receber as
mercadorias aprendidas e guardá-las em local determinado, devolvendo-as mediante o cumprimento das
formalidades legais; Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos
respectivos ou em outros locais;Verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e
logradouros públicos;
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CARGO: 2.03 - 2.04 - GUARDA MUNICIPAL
Executar a ronda diurna e noturna nas vias públicas verificando móveis comerciais e residenciais, móveis fixos
como placas de trânsito, semáforo, cestos de lixo, orelhões, etc.; observar a presença de pessoas estranhas que
causem suspeitas; exercer a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centros de
saúde, estabelecimentos de ensino e outros bens públicos municipais, percorrendo-os sistematicamente e
inspecionando suas dependências, visando à proteção, à manutenção da ordem, evitando a destruição do
patrimônio público; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
A Guarda Municipal trabalha em revezamento de setores fixos e móveis nos períodos diurnos e noturnos,
conforme a necessidade do município.
No período diurno, a equipe escalada na viatura executa serviços de ronda ostensiva pelas ruas da cidade,
visando o apoio aos departamentos da Prefeitura Municipal e apoiando também a Polícia Militar e Polícia Civil
local, quando solicitado; os eventos das comunidades locais; ronda nas represas “Municipal de Iracema” que
abastece o tratamento de água da cidade e a construção da capitação de água da represa Boa Vista visando a
preservação dos bens naturais e materiais da nossa cidade.
Os Guardas Municipais escalados em postos fixos, executam serviços de CAD (Centro de Atendimento e
Despacho) e guardião de Base da GM; atendimento dos telefones da Guarda Municipal e Defesa Civil local;
atenção ao monitoramento de câmeras instaladas em diversos pontos de nossa cidade para melhor atender às
necessidades dos nossos moradores no tocante a segurança; apoio à base do Poder Judiciário local como
atendente ao público e assistente do advogado escalado ali e preservação do patrimônio público; apoio à
Delegacia de Polícia Civil local como atendente ao público; preservação do patrimônio público; apoio ao
Conselho Tutelar local e guardião da 2ª Base da GM, que abriga o Conselho Tutelar; apoio ao Pronto Socorro
Municipal quando solicitado para acompanhamento em deslocamento junto à ambulância para internação de
pacientes em clínicas em outras localidades; apoio à Defesa Civil em casos de emergência e em outros casos
onde haja a necessidade de agir.
No período noturno, a equipe escalada tem as mesmas atribuições, incluindo nos fins de semana, a ronda a pé
na praça pública da área central da cidade, visando a tranqüilidade das pessoas que transitam por ali; nos
postos fixos, como o Centro de Lazer dos Trabalhadores, ronda no interior do mesmo para preservação do
patrimônio público municipal; ronda no Almoxarifado Central para preservação dos bens materiais da Prefeitura;
apoio ao Pronto Socorro Municipal e ronda para preservação do prédio; posto de guardião da 2ª Base onde
funciona o Conselho Tutelar, e posto de guardião da Base da GM e serviços do CAD, atendimento telefônico da
GM e Defesa Civil; atenção ao monitoramento das câmeras instaladas na cidade; posto no setor denominado 05,
onde funcionam: uma Quadra de Esportes, Escola Municipal, Escola Estadual, Posto de Saúde Municipal,
Creche Municipal, Horta Comunitária Municipal.
CARGO: 2.05 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, no tocante ao uso de softwares básicos, aplicativos,
serviços de informática e de redes em geral; Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de
solicitações recebidas de usuários, buscando solução para os mesmos ou solicitando apoio superior;
Executar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e softwares; Executar instalação e desinstalação
de equipamentos e softwares; Contribuir em treinamentos de usuários, no uso de recurso de informática,
incluindo a preparação do ambiente, equipamentos e material didático; Zelar pela guarda, conservação,
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;
Contribuir para a elaboração e manutenção de redes cabeadas em wireless, quando necessário; Fazer
inventário dos equipamentos e softwares utilizados; Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou
a critério de seu superior.
CARGO: 2.06 – TREINADOR DE CICLISMO
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:
Executa atividade de treinamento para ciclistas, organização de competições; condução e acompanhamento de
atletas em competições; organização, responsabilidade e zelo pelo material técnico; supervisiona e avalia a
qualidade dos atletas. Desenvolver outras atividades afins.
D) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGO: 3.01 – ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO URBANO
Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar investigações e
levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar
projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços; Orçar obra, compor custos unitários de mão de obra,
equipamentos, materiais e serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra; Executar obra de construção
civil, controlar cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos
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ambientais da obra; Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados
técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção.
Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais para instalação
de instrumentos de controle de qualidade; Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e
especificações técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de
campo e de laboratório. Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a
política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino,
pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo
normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; Supervisionar, coordenar, orientar e realizar
estudos pertinentes à área de atuação; elaborar planos, projetos, pareceres e laudos técnicos referentes a
edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística; Realizar planejamento físico, local
urbano, regional e seus afins e correlatos; Executar, supervisionar e fiscalizar obras e serviços técnicos;
Desenvolver estudos de viabilidade econômica e ambiental; Emitir parecer para contratação de
empreendimentos, coordenar a operação e sua manutenção; Controlar a qualidade dos suprimentos e serviços
comprados e executados; Elaborar orçamentos;
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