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EDITAL Nº. 001/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS/GO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS DE 

GOIÁS/GO 

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

COD. CARGO DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

100 Agente de Vigilância 

Exercer vigilância nas diversas dependências; fazer ronda de inspeção de acordo com intervalos 
fixados, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; 
observar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências do órgão;  verificar 
perigos de incêndios e inundações; alertar sobre instalações precárias; abrir e fechar portas, 
portões, janelas e ligar e desligar equipamentos e máquinas; fazer comunicação sobre qualquer 
ameaça ao Património Municipal desernpeub.ar: outras tarefas semelhantes. 

101 Aux. Serviços Gerais 

NA ÁREA DE SERVIÇOS AUXILIARES DE COMUNICAÇÃO: 
Executar e coletar correspondência interna e externa; coletar assinatura em documentos; 
entregar e receber pequenas encomendas, cartas e documentos; envelopar, selar e carimbar 
documentos; orientar o recebimento de correspondência e o seu encaminhamento ao protocolo 
e arquivo; executar serviços externos; receber e transmitir recados; controlar a entrada e saída 
de pessoas da repartição; acompanhar funcionários quando esses, em função do emprego, 
conduzirem valores e bens; auxiliar nas informações ao público sobre a localização de pessoas ou 
dependências do órgão; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 
NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: 
Varrer, lavar e encerar pisos; limpar paredes, janelas, portas, máquinas, móveis e equipamentos; 
executar serviços de limpeza em escadarias, arquibancadas, áreas e pátios; manter as instalações 
sanitárias limpas; limpar carpetes, lustres, lâmpadas, luminárias, fechaduras e olear móveis; 
trocar toalhas, colocar sabão e papel sanitário nos banheiros e lavatórios; renovar lixos e detritos; 
desinfetar bens móveis e imóveis; lavar e limpar veículos; auxiliar em pequenos serviços elétricos, 
hidráulicos, sanitários e em móveis e equipamentos; executar serviços de arrumação de salas, 
quartos e gabinetes; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 
NA ÁREA DE SEGURANÇA E PORTARIA: 
Exercer vigilância diurna nas diversas dependências; fazer ronda de inspeção de acordo com 
intervalos fixados; observar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências 
do órgão; verificar perigos de incêndio, inundações e alertar sobre instalações precárias; abrir e 
fechar portas, portões, janelas e ligar e desligar equipamentos e máquinas; fazer comunicação 
sobre qualquer ameaça ao Patrimônio do Municípios; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
 
A ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS: 
Colocar e retirar  placas   de  sinalização;  conservar  pneus,  câmaras  e  auxiliar  em Pequeno, 
reparos mecânicos; transportar e carregar   material de um local para outro; operar máquinas  
copiadoras,  encadernar  documentos  e  grampear  apostilas;  reparar peças de madeira e metal; 
preparar e distribuir gêneros alimentícios; executar serviços de carpintaria, plantio e cultivo de 
lavouras municipais; roçar pastos, fazer   consertar cercas de arame, abrir valetas, tapar buracos, 
fazer desmatamentos; limpar meios-fios e calhas, limpar  e  reparar  estradas  e  bueiros;  cuidar  
de rebanhos  e  proceder  a  sua imunização;  ordear e apartar rebanhos; executar a marcação e 
correção   de  pastagens;   auxiliar  na   inseminação  artificial;  marcar  campos,  colocar   e retirar 
redes e bandeirolas; abrir e fechar covas; cuidar da limpeza do cemitério; receber, guardar e 
etiquetar malas, pacotes e volumes; auxiliar a executar tarefas nas áreas de alvenaria, 
marcenaria, carpintaria, armações hidráulicas, sanitárias e, em gecenaria, carpintaria; armações 
hidráulicas, sanitárias e, em geral, na construção civil; desempenhar outras tarefas semelhantes. 

102 Auxiliar Mecânico 
Executar atividades de auxílio ao mecânico em todas as funções necessárias a manutenção de 
todo o maquinário do Município; desempenhar outras tarefas semelhantes. 

103 Cozinheira 
Executar atividades de manutenção, de nível primário, envolvendo orientação e execução de 
serviços semi-qualificados na área de copa e cozinha tais como preparar, distribuir e controlar 
alimentos; efetuar pesagem das sobras e restos de alimentos ; zelar pela boa organização da copa 



 

2 
Concurso Público para Provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de DIVINÓPOLIS DE GOIÁS/GO  

e da cozinha; preparar bebidas e refeições, chá , sucos e lanches na copa; efetuar registro para 
permitir o controle de materiais, equipamento s e tipos de refeições e lanches; preparar 
alimentos para cozimento e geladeira ; controlar e manter a higiene dos alimentos; atender aos 
hóspedes mesas e servir refeições; lavar e guardar louças, pratos e copos; ajudar nos serviços de 
despensa e nos de cozinha ; limpar a sala de refeições e conservá-la  em boas condições de 
higiene; desempenhar outras tarefas semelhantes. 

104 Lavadeira 
Executar as tarefas de lavagem de roupas de cama e utilizadas por pacientes no Hospital 
Municipal; passar todas as roupas; desempenhar outras tarefas semelhantes. 

105 Mecânico 

Reparar ou revisar automóveis, caminhões, compressores, bombas e motores em geral; converter 
e adaptar peças, ajustar anéis de segmento; identificar defeitos mecânicos e fazer reparos 
necessários; inspecionar, ajustar e substituir, quando necessário, unidades e partes, relacionados 
como: válvulas, pistões, sistema de lubrificação, refrigeração de transmissão diferencial, 
embreagens, eixos dianteiros, freios, carburadores, acionadores do arranco, manguetas, 
geradores e distribuidores; fazer vistoria e revisão nos veículos ; esmerilhar e assentar válvulas, 
substituir buchas  de mananciais; fazer soldas elétricas ou a oxigênio; dar instruções aos 
motoristas novatos sobre manutenção  e conservação de veículos; providenciar consertos: no  
guincho, retroescavadeira e  veículos  e lubrificar, quando necessário, trocando peças; desmontar, 
reparar, descarbonizar e ajustar motores de veículos; limpar, reparar, montar, ajustar, cubos de 
rodas, carburadores, mangas de eixo, transmissão, freios, embreagens, rolamentos, retentores, 
direção, amortecedores, etc.; trocar e regular platinados e sistema de ignição; lubrificar partes 
especiais de veículos; proceder a substituição, o ajuste ou retificação de peças do 
motor, utilizando  as ferramentas manuais  e os instrumentos  de medição e de controle; ajustar 
o motor, regular a ignição, a carburação e o mecanismo de válvulas, utilizando as ferramentas e 
os instrumentos especiais; limpar as superfícies da peça a ser pintada, utilizando solventes, 
raspadeiras e jatos de ar; lixar superfícies para passar tinta, aplicando fluído, fazendo 
emassamento e pintar e fazer reparos na lataria e peças a serem pintadas; zelar pela conservação 
de veículos; limpar os instrumentos de trabalho e cuidar de sua conservação; desempenhar 
outras tarefas semelhantes. 

106 Motorista 

Dirigir, com documentação necessária, os veículos de passeio e semelhantes; manter o veículo 
abastecido de combustível  e lubrificante;  providenciando , quando necessário , o seu 
abastecimento; completar água no radiador e verificar  o grau de densidade e nível de bateria; 
verificar o funcionamento e  manter  em  perfeitas  condições  o  sistema elétrico do veículo sob 
sua responsabilidade; verificar e manter a pressão normal  dos pneus, testando-os, quando em 
serviço, e substituindo-os, quando necessário ; executar pequenos reparos de emergência; 
respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviço e/ou terminar seus expedientes de trabalho; 
submeter-se a exames legais, quando forem exigidos; zelar pela limpeza e conservação do veículo 
sob sua guarda; cumprir com a regulamentação do setor de transporte; executar outras tarefas 
que contribuem, direta ou indiretamente  para  o bom  desempenho  de suas  atividades  ou  a 
critério  de seu chefe imediato; desempenhar outras tarefas semelhantes. 

107 Operador de Maq. Pesada. 

Dirigir e operar máquinas pesadas, moto niveladoras, rolos compressores com seus respectivos 
implementos e outras similares, efetuar a regulagem dos equipamentos, tais como: lubrificações, 
calibragem de pneus, troca de óleo e limpeza dos filtros; desempenhar outras tarefas 
semelhantes. 

108 Operador Máq. Agrícola 

Operar tratores, motoniveladoras, retroescavadeiras, pá-mecânica, rolos compressores, 
pavimentadoras, compactadores,  colheitadeiras,  valetadeiras,  máquinas  de beneficiamento 
agrícola, com seus respectivos implementos e outras similares; realizar operações de aração, 
gradagem, plantio, roçagem, valetarnento, conservação de solo, colheita e transporte; efetuar  o 
engate e regulagem dos equipamentos ; tais como lubrificações, calibragem de pneus, troca de 
óleo e limpeza dos filtros ; abrir valas e valetas para montagem de adutores e esgoto; conduzir e 
controlar a  aplicação  do material de pavimentação, para estender e alisar as camadas de asfalto 
ou de preparo similar sobre a superfície de ruas ou rodovias; proceder a regulagem  dos 
mecanismos de controle estabelecendo a velocidade de erosão e realizando os outros ajustes 
pertinentes; por a máquina em funcionamento acionando os comandos eletrônicos; fazer as 
modificações necessárias na regulagem da máquina, mudando o eletrodo, o tipo de acabamento, 
os canais de usinagem e o posicionamento das peças; desempenhar outras tarefas  semelhantes . 

200 Auxiliar Administrativo 
Auxiliar no preparo e controle de fichas de freqüência, cartões de ponto e apurar o tempo dos 
funcionários; auxiliar na execução de tarefas nas áreas financeiras , orçamentária, de material, 
patrimônio,  de recursos humanos e outras ligadas as atividades meio e fim do órgão; auxiliar no 
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controle da atividades e tarefas da área de manutenção geral ; auxiliar nos serviços de 
contabilidade ; executar, sob supervisão, tarefas inerentes as comunicações e telecomunicações , 
recebendo e transmitindo mensagens ; esclarecer e informar ao público, sobre trabalhos 
específicos de sua área; sugerir medidas que visem a simplificação do trabalho por ele executado ; 
auxiliar na elaboração e conferência de listagens, dados, notas, faturas e documentos ; operar 
máquinas e equipamentos manuais, elétricos e eletrônicos ; executar tarefas de datilografia, 
digitação e de secretaria geral; efetuar registro em fichas, livros e formulários; rascunhar oficios, 
cartas, certidões, declarações, despachos, pareceres e outros documentos; receber, conferir, 
registrar e encaminhar documentos em geral; auxiliar no cadastro de bens móveis e imóveis; 
desempenhar outras tarefas semelhantes. 

201 Controlador Interno 
Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal 
de Divinópolis de Goiás, abrangendo as administrações Direta e Indireta, promover a integração 
operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle. 

202 Monitor da Creche 

Executar atividades recreativas de lazer para crianças  na faixa etária de O a 06 anos, visando o 
equilíbrio sócio-emocional das mesmas; desenvolver atividades lúcidas e recreativas para 
crianças de O a 06 anos, visando o desenvolvimento sócio-emocional e psicopedagógico; 
desenvolver atividades de recreação livre, respeitando o interesse da criança, visando 
desenvolver a criatividade; zelar pela higiene pessoal das crianças atendidas pelas creches 
municipais; auxiliar na organização e promoção de festas comemorativas; elaborar relatório das 
atividades desenvolvidas ; zelar pela disciplina da criança e o aproveitamento escolar; ensinar as 
crianças, bons hábitos de higiene e disciplina; cuidar da ordem e higiene do ambiente de 
trabalho ; dar completa assistência as crianças; desempenhar  outras tarefas semelhantes . 

203 Técnico de Enfermagem 

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob 
supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa 
desenvolvidas na Instituição; Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da 
infecção hospitalar; Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições 
de realização dos mesmos; Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de 
laboratório, segundo orientação; Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os 
eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem; Orientar e 
auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de 
medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar os sinais vitais e as 
condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; Preparar e 
administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, 
endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro; Cumprir 
prescrições de assistência médica e de enfermagem; Realizar a movimentação e o transporte de 
clientes de maneira segura; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar 
controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização 
de relatórios e controle estatístico; Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, 
preparando-as conforme o necessário; Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como 
requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à 
saúde do cliente; Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; 
Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e 
comunicando ao superior eventuais problemas; Executar atividades de limpeza, desinfecção, 
esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; Propor 
a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados; 
Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no 
lactário ou no domicílio; Auxiliar na preparação do corpo após o óbito; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; 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 e  Acompanhar pacientes em transporte aos grandes 
centros  de saúde. 

204 Técnico em R-X 
Executar a tarefa de operar o aparelho de raio - x, manutenção de limpeza; detectar defeitos na 
máquina; manter   o equipamento   em   plena   ordem   e funcionamento; desempenhar outras 
tarefas semelhantes. 

300 Assistência Social 
Elaborar, executar e avaliar o plano municipal de assistência social; elaborar projetos na área de 
assistência social, participar juntamente com a Secretária de Assistência Social na assistência a 
pessoas carentes ; elaborar, executar e avaliar programas de assistência ; participar de palestras, 
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encontros e cursos; acompanhar crianças na creche; executar outras tarefas semelhantes. 

301 Professor N-II/ 40H 

Participar do processo ensino-aprendizagem a nível regional e de unidade escolar em ação 
integrada escola/comunidade; participar da elaboração dos planos curricular e de ensino: 
ministrar aulas no ensino médio e executar planos, programas e projetos, a nível de Unidade 
Escolar e Regional que visem melhorar o nível do ensino municipal e prestar assessoramento na 
área de sua habilitação; participar de Programa de Alimentação Escolar a nível de unidade de 
ensino regional; auxiliar, supervisionar e orientar a distribuição da merenda escolar nas Unidades 
Escolares  Municipais: elaborar, executar e avaliar planos de aula na área de sua competência, 
com vistas ao fornecimento de dados subsidiários a programação do Plano Curricular; ministrar 
aulas nas turmas de sua responsabilidade utilizando métodos e técnicas de ensino adequado a 
sua clientela; avaliar o rendimento escolar dos alunos e participar do processo de recuperação e 
do aproveitamento escolar; manter atualização  o seu diário  de classe, como instrumento de 
informações acerca do desenvolvimento das atividades de ensino, da frequência e 
aproveitamento dos alw10s; planejar e apoiar as atividades pedagógicas e administrativas da 
Unidade Escolar; detectar e fornecer subsídios, para correção de problemas da Unidade Escolar; 
desempenhar outras tarefas semelhantes. 

 

 

DIVINÓPOLIS DE GOIÁS/GO , 11 agosto de 2015. 
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