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

FUNÇÃO: 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 específica (CNH Categoria D)
Idade: 18 anos.
Outras: Curso de Transporte Escolar conforme as instruções reguladoras do processo
seletivo.
Carga Horária: 40 Hs Semanais.
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FUNÇÃO: R E C R E A C I O N I S T A
Descrição Sumária: Promover atividades recreativas diversificadas, visando ao
entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento das crianças; para tanto,
elaboram projetos e executam atividades recreativas; promover atividades lúdicas,
estimulantes à participação; atender crianças, criar atividades recreativas e coordenar
setores de recreação; administrar equipamentos e materiais para recreação. Desenvolver
atividades segundo normas de segurança. Atuar sob a supervisão da Direção da Escola.
Descrição das Atividades:
Desenvolver atividades de recreação, objetivando o desenvolvimento psicossocial
satisfatório;
Organizar, planejar, implantar e orientar a realização de atividades recreativas infantis,
nas escolas;
Planejar e desenvolver atividades recreativas tais como jogos, aplicações motoras e
visuais, estórias e outros com os alunos das escolas;
Planejar e desenvolver atividade, manuais e artesanais;
Promove atividades recreativas, brincadeiras e jogos lúdicos, visando o entretenimento,
integração social e desenvolvimento pessoal.
Promover experiências com forte aspecto lúdico, que estimulem as atividades físicas e o
desenvolvimento psicomotor;
Criar e executar atividades recreativas voltadas para o público infantil;
Auxiliar alunos na rotina escolar, atividades dirigidas e supervisionadas pela direção da
escola;
Promover atividades recreativas, brincadeiras e jogos lúdicos, visando o entretenimento,
integração social e desenvolvimento pessoal;
Executar e monitorar atividades, zelar pelo organização do aluno nas dependências do
colégio, acompanhar nas aulas práticas, bem como planejar, estimular e orientar aulas
interativas e lúdicas.
Desenvolver propostas lúdicas através de jogos brincadeiras, artes entre outros;
Desenvolver atividades lúdicas e recreativas com crianças e adolescentes;
Possuir noções de primeiros socorros e como agir em situações de emergências;
Prezar pela segurança das crianças;
Responsável pela condução de atividades recreativas, organização, limpeza e zelo dos
materiais recreativos;
Realizar outras atividades a cargo da sua chefia imediata.
Qualificações Exigíveis:
Ensino Médio modalidade Magistério ou Ensino Médio cursando a partir do 6° (sexto)
semestre de Pedagogia.
Idade: Maior de 18 Anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 Horas Semanais.
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CATEGORIA FUNCIONAL: A U X I L I A R DE S E R V I Ç O S G E R A I S
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral.
Descrição Analítica:
-Carregar e descarregar veículos em geral;
-Transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros;
-Fazer mudanças;
-Proceder a abertura de valas;
-Efetuar serviços de capina em geral;
-Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais;
-Zelar pela conservação e limpeza dos sanitários;
-Auxiliar em tarefas de construção civil, calçamento e pavimentação em geral;
-Auxiliar no recebimento, entrega, pessagem e contagem de materiais;
-Auxiliar no serviço de abastecimento de veículos;
-Cavar sepulturas e auxiliar ao sepultamento;
-Manejar instrumentos agrícolas;
-Executar serviço de lavoura(plantio, colheita, preparo de terreno, adubação e
pulverizações, etc.);
-Aplicar inseticidas e fungicidas;
-Cuidar de currais, terrenos baldios e praças;
-Alimentar animais sob supervisão;
-Proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem
como a limpeza de peças e oficinas;
-Coletar lixo de habitações e outros estabelecimentos
-Executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado;
-Varrer, lavar vias, passeios e logradouros públicos;
-Preparar argamassas;
-Proceder a limpeza de esgotos sanitários, caixas, poços e tanques;
-Executar tarefas afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental ou equivalente
Idade: 18 anos.
Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 Hs Semanais

