
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA 

FONE: (77) 3661-2066 - CANDIBA – BAHIA 

Praça Kennedy, nº 01, CEP.: 46.380-000 – Bairro: Centro 
 
 

 

ANEXO III 

Atribuições e Pré-Requisitos dos Cargos de Provimento Efetivo  

Item Denominação  Atribuições Pré-Requisitos 

28 Gari Executar sob supervisão imediata serviços de limpeza pública, desde varrimento de ruas, até a 

coleta de resíduos, lixo orgânico, lixo reciclável e bota-fora, limpeza das bocas de lobo e córregos 

dentre outras atividades de mesma natureza e nível de dificuldade. 

Nível 

fundamental 

incompleto, 

devidamente 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

29 Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas, 

equipamentos, limpar escadas, pisos, passadeiras e utensílios, limpar banheiros, toaletes, lavar e 

encerar assoalhos, lavar vidros, espelhos e persianas, varrer pátios, fechar as portas, janelas, e 

vias de acesso, efetuar serviços de carga e descarga de caminhões, zelar e cuidar da conservação 

de prédios da Prefeitura e dependências; Preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, 

temperando e cozinhando os alimentos, de acordo com a orientação recebida; Executar os 

serviços de carregamento e descarregamento de produtos, materiais, equipamentos, móveis e 

utensílios ou quaisquer objetos, auxiliando a montagem e desmontagem dos mesmos, bem como 

auxiliar na execução de qualquer serviço braçal, decorrentes destes. Executar serviços de limpeza 

e higienização nas dependências de órgãos públicos. Armazenar, obedecendo às orientações 

recebidas, objetos ou materiais de suprimentos entregues, ou transportados, procedendo à entrega 

dos mesmos quando necessário. Preparar, limpar e arrumar materiais, paredes e superfícies 

assegurando sua aplicação. Auxiliar nos serviços de apoio ao recebimento, conferência, 

cadastramento e controle de entrada e saída de materiais no almoxarifado, efetuando registros, 

preenchendo formulários, atendendo solicitações a fim de suprir as diversas áreas da Prefeitura de 

acordo com as orientações recebidas do superior imediato. Auxiliar no recebimento e conferência 

do material adquirido, efetuando os registros adequados nos formulários de controle. Prestar 

Nível 

fundamental 

incompleto, 

devidamente 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 
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apoio ao controle físico dos materiais estocados, armazenando-os, organizando-os e mantendo-os 

atualizados, possibilitando consultas rápidas e consistentes e o adequado re-suprimento. Auxiliar 

na elaboração de inventários, balanços e relatórios sobre material, máquinas e equipamentos. 

Preparar e servir café, chá e água aos servidores da Prefeitura, dependências e visitantes, 

mantendo a copa e os recipientes em perfeito estado de higiene e limpeza. Auxiliar nos serviços 

de jardinagem nas áreas verdes, preparando a terra, sementes e mudas, plantando-as em locais 

previamente selecionados, adubando, regando, escarpando, a fim de tornar o ambiente mais 

bonito e agradável. Executar serviços de entrega de documentos nos setores da 

Prefeitura, protocolando-os e realizar outras atividades correlatas. 

30 Merendeira Preparar e distribuir merendas e outros alimentos; arrumar mesas para refeição; zelar pelos 

mantimentos, quanto à sua segurança, higiene e conservação; verificar se os gêneros fornecidos 

para utilização correspondem à quantidade e às especificações das merendas ou de outros 

alimentos; manter limpos os refeitórios, cozinhas e utensílios; controlar o total das merendas 

distribuídas; desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

Nível 

fundamental 

incompleto, 

devidamente 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

31 Pedreiro Abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas; carregar e descarregar veículos, 

empilhando os materiais nos locais indicados; transportar materiais de construção, móveis, 

equipamentos e ferramentas, de acordo com instruções recebidas; realizar manutenção em geral 

em vias, manejar áreas verdes, tapar buracos, limpar vias permanentes e realizar a manutenção 

em bueiros e galerias de águas pluviais; limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e 

materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais; dar mira e bater estaca nos 

trabalhos topográficos; auxiliar no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas e trabalhar 

com emulsão asfáltica; preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas de obras; moldar 

bloquetes, mourões, placas e outros artefatos pré-moldados, utilizando a fôrma e o material 

adequado, seguindo instruções predeterminadas; auxiliar na construção de palanques, andaimes e 

outras obras; realizar a construção, manutenção e reformas de obras de construção civil; executar 

outras atribuições afins. 

Nível 

fundamental 

incompleto, 

devidamente 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 
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32 Encanador de 

Abastecimento 

de Água 

Instalar e/ou reparar redes de esgotos nos prédios públicos, utilizando tubos galvanizados ou 

plásticos, curvas ST, luvas e outras peças utilizadas nas ligações de água; montar, instalar e/ou 

reparar peças hidráulicas diversas, tais como: válvulas de bomba d´água, união de registros, 

caixas d´água e sanitários, utilizando-se de ferramentas apropriadas; auxiliar na cavação de 

valetas, para passagem de condutores, utilizando: pá, picareta e outras ferramentas apropriadas; 

proceder a execução de redes de água, serrando e tarraxando roscas em tubos galvanizados e/ou 

plásticos e utilizando uniões, triples, cotovelos, registros, estopas, etc; instalar ou reparar calhas e 

condutores de águas pluviais e relacionar materiais necessários aos serviços a serem realizados; 

executar outras tarefas afins ou correlatas. 

Nível 

fundamental 

incompleto, 

devidamente 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

34 Servente Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando 

carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção daqueles 

materiais. Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, 

massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para 

água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares. Misturar cimento, areia, água, brita e 

outros materiais, através de processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa. 

Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e 

arrumando-as de acordo com instruções. Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou 

sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas. Zelar pela conservação dos locais 

onde estão sendo realizados os serviços. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

Nível 

fundamental 

incompleto, 

devidamente 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

35 Faxineiro Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas, 

equipamentos, limpar escadas, pisos, passadeiras e utensílios, limpar banheiros, toaletes, lavar e 

encerar assoalhos, lavar vidros, espelhos e persianas, varrer pátios, fechar as portas, janelas, e 

vias de acesso, efetuar serviços de carga e descarga de caminhões, zelar e cuidar da conservação 

de prédios da Prefeitura e dependências; Executar serviços de limpeza e higienização nas 

dependências de órgãos públicos. Preparar, limpar e arrumar materiais, paredes e superfícies 

assegurando sua aplicação. Realizar outras atividades correlatas. 

Nível 

fundamental 

incompleto, 

devidamente 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

36 Coveiro Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas. Realizar 

sepultamento, exumar e cremar cadáveres, trasladar corpos e despojos. Conservar cemitérios, 

Nível 

fundamental 
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máquinas e ferramentas de trabalho. Zelar pela segurança do cemitério. Outras atividades 

correlatas. 

incompleto, 

devidamente 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

 


