PREFEITURA MUNICIPAL DE
SABINÓPOLIS – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE ABERTURA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 01/2017.

ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AJUDANTE GERAL:
Auxiliar de pedreiros, carpinteiros e outros oficiais, consertando cercas, demolindo concretos e/ou asfaltos;
Carregar e descarregar caminhões, executar entregas;
Lavar e polir automóveis;
Recolher lixo, sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames apropriados para serem transportados
ao depósito de lixo;
Limpar áreas da Prefeitura, rapando, varrendo, lavando, utilizando equipamentos do tipo vassouras, pás,
enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mão e outros.
Requisito para provimento:
Escolaridade Fundamental (Até 4ª série)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
Conferir e arquivar documentos em pastas específicas;
Atualizar fichários e arquivos, classificando os documentos;
Efetuar controle de requisições e recebimentos do material de escritório;
Datilografar correspondências externas e internas, textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou
impressos;
Minutar atos administrativos;
Efetuar cálculos para elaboração de quadros estatísticos;
Atender a chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados;
Realizar serviços externos em instituições comerciais ou bancárias;
Distribuir documentos em geral, para os diversos órgãos;
Efetuar levantamento de dados para subsidiar pareceres, informações e relatórios;
Retirar cópias de documentos.
Requisito para provimento:
Ensino Médio + digitação e informática básica

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:
Manter em ordem e limpar a sede da Prefeitura Municipal e demais prédios públicos municipais;
Realizar as tarefas da cozinha, preparando o café, lanche e demais tarefas;
Recolher lixo das salas, realizando a limpeza dos banheiros;
Servir água, café e lanche nas salas quando se fizerem necessários;
Distribuir merendas, transportando-as em bandejas e carrinhos, para servir aos estudantes;
Cozer os alimentos e ingredientes, conforme o cardápio;
Elaborar cardápio que atenda às necessidades dos estudantes comensais;
Zelar pela boa organização da copa, limpando, guardando os utensílios nos respectivos lugares;
Executar a limpeza de talheres, vasilhames e outros utensílios da copa;
Controlar diariamente as mercadorias existentes, visando manter o nível de estoque.
Requisito para provimento:
Escolaridade Fundamental(Até 4ª série)

Página 1 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SABINÓPOLIS – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE ABERTURA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 01/2017.

CADASTRADOR BOLSA FAMILIA
Entrevistar famílias com o perfil para o Cadastro Único;
Inserir os dados dos mesmos no Sistema CAD Único;
Consultar, operar Ed monitorar dados e informações registradas em documentos/formulários físico-eletrônicos
e nos sistemas web/on line relacionados ao Cadastro Único (Sistema V7), Programa Bolsa Família e programas
usuários (SICON, SIBEC, Sistema Presença e PBF – Data SUS) de acordo com as normas e fluxos operacionais
estabelecidos pelos órgãos federais (MDS, CEF) e municipais (gerências e unidades) e afins. O entrevistador
será responsável por registrar e controlar o fluxo de documentos e as rotinas de trabalho nos bancos de dados
relativos ao Cadastro Único e Programa Bolsa Família. Além disso, analisar, monitorar e arquivar processos
decorrentes da operacionalização dos sistemas web/on line relacionados ao Cadastro Único(sistemaV7) e
Programa Bolsa Família(SICON, SIBEC, Sistema Presença e PBF – Data SUS).
O profissional também acompanhará Calendário operacional do Cadastro Único e Programa Bolsa Família;
Encaminhar informações, elaborar documentos (ofícios, planilhas, apresentações, manuais, relatórios,
formulários) para realização e otimização de procedimentos, serviços e ações (reuniões, capacitações,
trabalhos de campo) a cargo de equipes, gerencias e unidades envolvidas em processos relacionados ao
Cadastro Único e Programa Bolsa Família.
Requisito para provimento:
Ensino Médio + digitação e informática básica

COVEIRO
Preparar a sepultura escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando a lápide e limpando o
interior das covas já existente, permitindo o sepultamento;
Auxiliar na colocação de caixão, manipulando as cordas de sustentação, visando a prefeita colocação na
sepultura;
Efetuar limpeza e conservação de jazigos;
Fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando a laje, assegurando a inviolabilidade do túmulo;
Executar serviços de vigilância do cemitério;
Auxiliar no transporte de caixões;
Auxiliar e exumar cadáveres.
Requisito para provimento:
Escolaridade Fundamental(Até 4ª série)

EDUCADOR FÍSICO:
Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade;
Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando
a produção do autocuidado;
Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social
na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;
Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente com as
Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;
Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que
incluam os diversos setores da administração pública;
Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social
e combate à violência;
Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em
práticas corporais, em conjunto com as Equipes do PSF;
Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitadormonitores no desenvolvimento de atividades físico - práticas corporais;
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Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na
comunidade;
Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso
dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividades Físicas e Práticas Corporais e sua
importância para a saúde da população;
Outras atividades inerentes à função.
Requisito para provimento:
- Escolaridade Ensino Superior em Educação Física + Registro no CREF

MOTORISTA
Dirigir veículos de carga e passeio e transportar pessoas de mercadorias;
Entregar e receber materiais e documentos;
Abastecer o veículo sob sua responsabilidade;
Verificar óleo, água, amortecedores e pressão de pneus;
Proceder a limpeza do veículo, lavando-o e encerando-o;
Manter atualizada a documentação do veículo;
Zelar pela conservação do veículo;
Seguir obrigatoriamente o que determina a legislação de trânsito;
Carregar e descarregar mercadorias a serem entregues.
Requisito para provimento:
Ensino fundamental (Até 4ª série) + carteira de habilitação “D”.

ORIENTADOR SOCIAL:
Trabalhar com os grupos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de acordo com as faixas
etárias estabelecidas pelo serviço, no CRAS e em entidades conveniadas, visando garantir a segurança de
convívio e promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários em grupos a serem ofertados
através do CRAS e nas entidades.
Acompanhamento social e familiar juntamente com os técnicos de referência do CRAS; participar de reuniões;
Manter registro diário da frequência dos usuários, bem como, alimentar e manter atualizado o Sistema;
Articulação com a rede de atendimento visando a integração dos usuários no âmbito local;
Facilitar formações;
Facilitar grupos;
Realizar busca ativa para organização dos grupos;
Conduzir o preenchimento de vagas de acordo com as prioridades e critérios estabelecidos nos instrumentos
normativos do serviço;
Encaminhar ao Cadúnico os usuários atendidos e suas famílias;
Ofertar encontros e oficinas desenvolvidos em horários alternados aos do serviço;
Cumprimento de carga horária conforme estabelecido pelo CRAS.
Requisito para provimento:
Escolaridade Ensino Superior Completo em Pedagogia

PEDREIRO
Preparar, limpar, medir, fincar estacar, alinhar terreno com fio de nylon ou outros, assentando tijolos,
adaptando-os com massas, nivelando-os e fixando às medidas, conforme o terreno;
Fazer a massa misturando cimento, areia e brita, adicionando água, utilizando enxada ou outras ferramentas;
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Construir alicerce com pedras ou cimento, para formar a base de paredes, muros, canaletas, meios-fios e
construções similares;
Reconstruir ou reformar meios-fios, canaletas, lajes, pisos, paredes, utilizando ferramentas próprias;
Demolir construções , retirar escombros e separar material reaproveitável;
Zelar pela segurança própria e de seus ajudantes.
Requisito para provimento:
Escolaridade Fundamental (Até 4ª série)

PINTOR:
Preparar as superfícies a serem pintadas, lixando, removendo tintas velhas, sujeiras e impurezas, corrigindo
defeito;
Aplicar massa látex, rápida ou sintética;
Diluir tintas, usando água, solventes e secantes, fazendo a mistura consistente e adequada para ser usada;
Pintar paredes, placas, chapas, máquinas, equipamentos em geral, tubos, escadas de ferros, tanques de latão e
outros, com tinta látex, à base de óleo ou esmalte, utilizando pincel, brochas, rolo e pistola a ar comprimido;
Efetuar a limpeza da área trabalhada, fazendo uso de instrumentos adequados.
Requisito para provimento:
Escolaridade Fundamental (Até 4ª série)

TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO:
Orientar e coordenar o sistema de Segurança do Trabalho, investigando riscos e causas de acidentes,
analisando política de prevenção;
Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos e acidentes;
Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações
e verificando sua observância para prevenir acidentes;
Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais equipamentos de proteção;
Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o caso;
Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho;
Manter contato junto aos serviços médicos e social da instituição para o atendimento necessário aos
acidentados;
Participar do programa de treinamento quando convocado;
Orientar os funcionários no que se refere a observância das normas de segurança;
Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida no trabalho;
Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de atuação;
Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre Segurança e Medicina do
Trabalho;
Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas causas e providencias cabíveis.
Requisito para o provimento:
Escolaridade Curso Técnico em Segurança do Trabalho

TRATORISTA:
Operar máquinas, carregadeira, retroescavadeira, trator de esteira, motoniveladora;
Zelar pelo equipamento sob sua responsabilidade, utilizando-o de forma adequada, relatando ao Órgão
competente sempre que houver necessidade de realizar manutenção no mesmo;
Executar outras tarefas correlatas.
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Requisito para provimento:
Escolaridade Fundamental (Até 4ª série)+ carteira de habilitação “D”.
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