Prefeitura Municipal de Itaqui

Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I
CATEGORIA FUNCIONAL: COZINHEIRO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética:
- Preparar e cozinhar os alimentos da merenda escolar e responsabilizar-se pela
cozinha das escolas da rede municipal.
Descrição Analítica:
- Receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios;
- Preparar refeições conforme técnica adequada para cada gênero alimentício,
respeitando o cardápio elaborado pela nutricionista da Secretaria da Educação;
- Preparar e distribuir alimentos para os estudantes;
- Executar tarefas, como limpeza dos utensílios e equipamentos da cozinha, bem
como limpeza do refeitório;
- Controle do estoque de gêneros alimentícios;
- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,
responsabilizando-se pelo ambiente organizacional da cozinha.
QUALIFICAÇÃO EXIGÍVEL:
Idade: mínima de 18 anos;
Escolaridade: Ensino fundamental incompleto;
Carga Horária: 40 h semanais.

CATEGORIA FUNCIONAL: M O T O R I S T A V E Í C U L O P E S A D O
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética:
Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral.
Descrição Analítica:
-Conduzir veículos automotores destinado ao transporte de mais de oito (8)
passageiros e cargas acima de 3.500 kg;
-Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia,
comunicando qualquer defeito porventura existentes;
-Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;
-Fazer reparos de emergência;
-Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, inclusive efetuando a
lavagem do veículo;
-Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for
confiada no local determinado;
-Promover o abastecimento de combustível, água e óleo;
-Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e
indicadores de direção;
-Providenciar a lubrificação quando indicada;
-Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração
dos pneus;
-Eventualmente, operar rádio transceptor;
-Estar sempre a disposição;
-Executar tarefas afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Ensino Fundamental completo
Habilitação CNH: Categoria “D”
Idade: Maiores 21 anos
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Padrão: 06
Carga Horária: 40 Hs Semanais.
Certificado Curso de Condutores de Veículos de Transporte Escolar

