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MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE – MG 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2015 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Decretos Municipais n.º 028/2013 e 029/2015 

 
Atendente 
Executar os serviços relacionados com as rotinas administrativas; desenvolver as atividades administrativas 
envolvendo recursos humanos, materiais e financeiros; atender ao público em geral; redigir e despachar 
expedientes administrativos; receber, organizar e arquivar documentos; executar outras tarefas compatíveis 
com as exigências para o exercício da função. 
 
Auxiliar Técnico de Contabilidade 
Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas; classificar e contabilizar as despesas, receitas e 
movimentação financeira; elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis; 
participar da elaboração de balancetes e balanços, aplicando normas contábeis; organizar demonstrativos e 
relatórios de comportamento das dotações orçamentárias; elaborar prestações de contas de convênios, 
concursos e outros recursos específicos; acompanhar saldos orçamentários para autorização de realização de 
despesas; manter arquivo da documentação relacionada à contabilidade; participar de programa de 
treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função.   
 
Médico 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem como desempenhar papel 
de apoio e de capacitação em sua área específica, quando necessário,  
 
Operador de Máquinas Pesadas 
Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação; operar máquinas providas de 
pás de comando hidráulico; operar tratores providos de uma lâmina frontal côncavo de aço; operar máquina 
niveladora munida uma lâmina ou escarificador e movida por ato-propulsão ou por reboque; operar máquina 
motorizada e provida de rolos compressores ou cilíndricos; operar máquina pavimentadora; efetuar a 
manutenção das máquinas, abastecendo-as, lubrificando-as, mantendo sempre limpas e efetuando pequenos 
reparos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.  
 
Operador de Sistema de Água 
Operacionalizar o funcionamento dos serviços rurais de abastecimento de água de responsabilidade do 
Município; Fiscalizar o estado de conservação das redes de distribuição e captação; Prestar assistência aos 
usuários do sistema; informar ao superior hierárquico quaisquer deficiências ou avarias ocorridas no sistema; 
realizar outras atribuições que lhes forem designadas pelo superior hierárquico desde que vinculadas ao 
sistema.  
 

Fruta de Leite – MG, 13 de novembro de 2015. 
 
 
 

Nixon Marlon Gonçalves das Neves 
Prefeito Municipal 

 

 

 


