PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 2/2019 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ELETRICISTA
Montar, reparar e manter em perfeito funcionamento instalações e redes elétricas de baixa e alta tensão em
edificações, máquinas e equipamentos, aparelhos, motores bifásicos e trifásicos e outros instrumentos; Observar e
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. Instalar e efetuar
manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva, preditiva de acordo com esquemas específicos e com as
necessidades de cada caso; Realizar em instalações e montagens elétricas efetuando cortes em paredes e pisos,
abrindo valetas para eletrodutos e caixas de passagens, lançando fios e preparando caixas e quadros de luz;
Realizar serviços de manutenção elétrica em geral, em baixa e alta tensão da rede elétrica, em quadros de
distribuição de energia, trocando luminárias, lâmpadas e reatores e efetuando a limpeza e desobstrução de
eletrodutos; Efetuar manutenção da rede telefônica, instalando e consertando aparelhos para garantir o perfeito
funcionamento dos mesmos; Testar as instalações executadas, fazendo-as funcionar em situações reais, para
comprovar a exatidão dos trabalhos; Auxiliar na instalação de transformadores e disjuntores, obedecendo às
normas e esquemas específicos para o perfeito funcionamento dos mesmos; Anotar os materiais a serem
utilizados nos diversos serviços, encaminhado os itens faltantes para providências de compra, de forma a evitar
atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de
proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Transportar peças, materiais, ferramentas e o que mais
for necessário à realização dos serviços; Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de
seu local de trabalho; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho.
MECÂNICO I
Efetuar revisões mecânicas e periódicas nos veículos automóveis, motocicletas, máquinas leves e equipamentos,
verificando a parte mecânica, hidráulica, freio, óleo, suspensão, direção, alinhamento, balanceamento, utilizando
ferramentas e equipamentos adequados; Executar trabalhos de ajuste, regulagem, substituição de peças e
dispositivos; Prestar assistência mecânica em situações especiais e em locais do seu posto de trabalho; Testar o
funcionamento nos veículos automóveis, motocicletas e máquinas leves, antes e depois da manutenção ou
reparação; Desmontar e montar sistemas de veículos automóveis, motocicletas e máquinas leves; Fazer limpeza
em componentes de veículos e máquinas, constantes do item anterior; Solicitar a aquisição de peças, quando
houver necessidade de substituição; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar
outras tarefas correlatas.
MECÂNICO II
Efetuar revisões mecânicas e periódicas nos veículos caminhões, ônibus, tratores e máquinas pesadas, e
equipamentos, verificando a parte mecânica, hidráulica, freio, óleo, suspensão, direção, alinhamento,
balanceamento, utilizando ferramentas e equipamentos adequados; Executar trabalhos de ajuste, regulagem,
substituição de peças e dispositivos; Prestar assistência mecânica em situações especiais e em locais do seu
posto de trabalho; Testar o funcionamento nos veículos, caminhões, ônibus, tratores e máquinas pesadas, antes e
depois da manutenção ou reparação; Desmontar e montar sistemas de veículos, caminhões, ônibus, tratores e
máquinas pesadas; Fazer limpeza em componentes de veículos e máquinas, constantes do item anterior; Solicitar
a aquisição de peças, quando houver necessidade de substituição; Observar e cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho; Desempenhar também as atribuições do cargo de mecânico I; Executar outras tarefas
correlatas.
MOTORISTA II
Transportar servidores a serviço da Prefeitura, dentro e fora do perímetro urbano; transportar pacientes,
transportar alunos, dentre outras tarefas, conduzindo veículos compatíveis com a permissividade da carteira
nacional de habilitação categoria” D”, nos termos da CTB; Zelar pela limpeza, conservação e manutenção
preventiva dos veículos; transportar materiais; Verificar diariamente os níveis de combustível e lubrificante,
providenciando sua manutenção e abastecimento; Manter a ordem e a licença do veículo; Auxiliar no
carregamento e descarregamento do veículo; Preencher boletins de movimento do veículo; Observar e cumprir as
normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas.
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OPERADOR DE MÁQUINAS I
Conduzir trator agrícola e outros equipamentos; Operar máquina empilhadeira, roçadeira manual e encateiradeira;
Executar destocamentos, aragens “gradagens”, adubações, plantios, capinas, irrigações, colheitas e roçadeiras,
com máquinas e acessórios apropriados a cada uma dessas operações; Zelar pela manutenção do equipamento,
procedendo à simples reparo, limpeza, lubrificação e abastecimento; Montar e desmontar implementos; Atender as
normas de segurança e higiene do trabalho; Desempenhar tarefas afins.

OPERADOR DE MÁQUINAS II
Conduzir motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira; Realizar aberturas de ruas, estradas, procedendo à
terraplanagem, desmontes, aterros, cortes e nivelamentos “grades”, solidificação de asfalto e calçamento
poliédrico; Executar destocamentos, aragens “gradagens”, com máquinas e acessórios apropriados a cada uma
dessas operações; Zelar pela manutenção do equipamento, procedendo a simples reparo, limpeza, lubrificação e
abastecimento; Montar e desmontar implementos; Desempenhar também as funções do cargo de operador de
máquinas I; Desempenhar tarefas afins.
SOLDADOR
Executar serviços de solda em máquinas, equipamentos, veículos, caçambas, roçadeiras, tanques de óleo, etc.,
de propriedade do Município; recuperação de ferramentas, peças e equipamentos em geral; selecionar materiais
adequados a fusão por aquecimento; primar pela qualidade dos serviços executados; Velar pela guarda,
conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados recolhendo-os e armazenando-os adequadamente
ao final de cada expediente; Levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse
do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Apresentação de
relatórios semestrais das atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem
solicitadas pelo superior hierárquico.

