PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves, nº 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone: (55) 3432-1100 – Fax: (55) 3433-2323

ANEXO I

Categoria Funcional: ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Descrição Sintética:
Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e conservação de obras em
geral.
Descrição Analítica:
Projetar, dirigir e fiscalizar a construção e conservação de estradas de rodagem, vias
públicas e de obras de captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação e
saneamento urbano e rural; Executar ou supervisionar trabalhos topográficos; Estudar
projetos; Dirigir e fiscalizar serviços de urbanização em geral; Realizar perícias,
avaliações, laudos e arbitramentos; Estudar, projetar, dirigir e executar obras necessárias
a instalações de força motriz, mecânicas, eletromecânicas, de usinas e respectivas redes
de distribuição; Examinar projetos e proceder vistorias de construção, executar, em
conformidade com órgãos competentes, serviços relativos a iluminação pública; Exercer
atribuições relativas à engenharia de trânsito e técnica de materiais; Efetuar cálculos de
estruturas de concreto armado, aço e madeira; Expedir notificações de autos de infração
referentes a irregularidades por infringência a normas e posturas municipais constatadas
na sua área de atuação; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à
execução das atividades próprias do cargo; Executar tarefas afins, inclusive as editadas
no respectivo regulamento da profissão.
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Categoria Funcional: ARQUITETO

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Descrição Sintética:
Realizar projeto, direção, construção e fiscalização de edifícios públicos, projetos
urbanísticos e obras de caráter artístico.
Descrição Analítica:
– Projetar, dirigir e fiscalizar obras de decoração arquitetônica;
– Elaborar projetos de escolas, postos de saúde e edifícios;
– Realizar perícias e fazer arbitramentos;
– Colaborar na elaboração de projetos do Plano Diretor do Município;
– Elaborar projetos de conjuntos residenciais e praças públicas;
– Fazer orçamentos e cálculos sobre projetos de construções em geral;
– Planejar ou orientar a construção e reparos de monumentos públicos;
– Projetar, dirigir e fiscalizar serviços de urbanismo e a construção de obras de arquitetura
paisagística;
– Examinar projetos e proceder a vistoria de construções;
– Emitir parecer sobre questões da sua especialidade;
– Executar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO EXIGÍVEL:
Escolaridade: Curso Superior e Habilitação legal para o exercício da profissão.
Idade: Mínima 18
Carga Horária: 40 horas semanais
Padrão: 11
Outras: o exercício do cargo exige a prestação de serviço externo.

