CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEZUMA – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2019 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Agente do Legislativo
Descrição Sumária do cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas simples
de rotina administrativa como: controle de protocolo, atendimentos diversos e outras atividades afins.
Descrição detalhada das tarefas: Executar atividades de recepção ao público; atualizar agenda mensal de
atividades legislativas, dos vereadores e de eventos no município; controle e envio de correspondências
sociais de interesse do Legislativo e dos vereadores; executar atividades de registro de proposições e atos
normativos em livros próprios do Legislativo; receber e protocolar correspondências encaminhadas ao
Legislativo; receber, fazer e controlar ligações telefônicas; executar outras tarefas correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais
Descrição Sumária do cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, tarefas relacionadas a
circulação do expediente interno e externo, a abertura e fechamento de dependências e outros afins.
Descrição detalhada das tarefas: Executar pequenos mandados pessoais; fazer coleta do lixo das
dependências da Câmara; executar a limpeza e a lubrificação dos equipamentos; responsabilizar-se pelo
controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; manter limpos os móveis e
arrumar os locais de trabalho; manter arrumado o material sob a guarda e responsabilidade; solicitar as
requisições de material de limpeza quando necessários; ligar ventiladores, luzes e demais aparelhos
elétricos e desligá-los no final do expediente; executar serviços de vigilância geral; executar tarefas
correlatas.

Motorista
Descrição Sumária do cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas
referentes a dirigir veículos da Câmara manipulando o comando de marchas e direção, o transporte de
servidores, autoridades e outros.
Descrição detalhada das tarefas: Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, água e óleo do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de
funcionamento; examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; dirigir
o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização para conduzi-los aos
locais determinados na ordem do serviço; transportar cargas e documentos em geral da Câmara para
repartições e vice-versa; recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para
possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo; dirigir veículos de qualquer natureza pertencentes a
Câmara Municipal para transporte de pessoas, cargas; responsabilizar-se pela segurança de passageiros e
de cargas; um motorista trabalha com autonomia quanto à maneira de dirigir o veículo, mas deve fazê-lo
consoante a ética profissional e regulamentos de trânsito; executar tarefas afins à sua responsabilidade.
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