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LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 18/04/2018. 
 

 
“Altera jornada de trabalho de cargos estipulados na Lei Municipal nº 131, de 02 de 
fevereiro de 2005 que possuíam como carga horária 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais para 40 (quarenta) horas semanais e dá outras providências”.  

 
 

 
WAGNER MATHIAS, Prefeito Municipal de João Ramalho, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal aprovou e ele Sanciona e Promulga a seguinte 

LEI: 

 

Art. 1º. A partir da publicação desta Lei fica alterada a jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas 

semanais), dos seguintes cargos previstos na Lei Municipal nº 131, de 02 de fevereiro de 2005: 

Agente de Apoio Escolar, Ajudante Geral, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Manutenção de 

Frota, Merendeira, Monitor de Educação Infantil, Motorista, Motorista de Veículos Leves, Motorista 

de Veículos Pesados, Operador de Máquinas, Operador de Máquinas Pesadas, Tratorista, Vigia e 

Zelador Geral. 

 
Parágrafo único. Em virtude da alteração da carga horária, conforme previsto no caput, a Tabela 

Única, do Anexo II, da Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com as 

seguintes alterações conforme seguem abaixo: 

 

ANEXO II 

(Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005) 
TABELA ÚNICA 

 
TÍTULO, DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES, REQUISITOS DE 

PROVIMENTO E EXIGÊNCIAS DE INGRESSO, QUANTIDADE, REFERÊNCIA e 
JORNADA DE TRABALHO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO 

 

Título do Cargo: Agente de Apoio Escolar 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Cuidam da segurança do aluno nas dependências, entrada e saída e durante o trajeto de 
transporte escolar; inspecionam o comportamento dos alunos no ambiente escolar. 
Orientam alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de 
horários; ouvem reclamações e analisam fatos. Prestam apoio às atividades acadêmicas; 
controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, 
fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres. Organizam 
ambiente escolar e providenciam manutenção predial.  
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Auxiliar a equipe técnico-administrativo-pedagógica nas atividades diárias da Unidade 
Escolar. Comunicar ao Dirigente de Turno os casos de enfermidades ou acidentes ocorridos 
com alunos. Desenvolver, junto aos alunos, hábitos e atitudes sociais. Controlar a entrada 
dos alunos e o horário de recreio, prevenindo a ocorrência de impontualidade. Providenciar 
a autorização para os casos de saída de alunos da Unidade Escolar, antes do término do 
horário normal. Levar ao conhecimento da Direção Escolar as faltas disciplinares 
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consideradas graves. Executar todos os serviços pertinentes ao seu cargo e determinados 
pela Direção da Unidade Escolar. Auxiliar e acompanhar os alunos durante o transporte 
escolar, zelando higidez física e mental dos alunos, nos trajetos de ida e volta, bem como 
acompanhar as atividades extraclasse realizadas na Unidade Escolar. Orientar e 
acompanhar o processo de normatização, escrituração e operacionalização da dinâmica 
curricular nas escolas, de forma contínua e sistemática, buscando a regularidade da vida 
escolar do aluno; organizar os dados e informações referentes a matrícula, transferência, 
evasão, aprovação e reprovação dos alunos; orientar e assessorar as escolas municipais 
quanto ao cumprimento da legislação vigente; orientar e acompanhar sistematicamente os 
secretários escolares. Exercer outras funções correlatas. 

 
 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Existência de vaga no Cargo; Aprovação em concurso 
público de provas ou prova e títulos; Inspeção e 
avaliação médica de caráter eliminatório; Escolaridade 
mínima: Ensino Fundamental Completo. Podem ser 
solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício 
do cargo ou função contemplados no edital de 
regulamentação do concurso público. 

Quantidade 05 
Referência 02 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Título do Cargo: Ajudante Geral 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Executar tarefas manuais de caráter simples, que exigem esforço físico, certos 
conhecimentos e habilidades elementares, como serviços de limpeza e pequenos reparos.  
Executar tarefas de caráter simples, com esforço manual físico, aplicando conhecimentos 
práticos adquiridos para a consecução dos trabalhos designados. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Executar serviços auxiliares e de apoio na armazenagem, no transporte e movimentação de 
equipamentos, materiais de construção, de conservação e limpeza, no apoio e execução de 
serviços de capina e limpeza, inclusive com a remoção de entulhos em vias e logradouros 
públicos, em galerias pluviais, esgotos e canais, na pavimentação de ruas, na conservação 
ou na construção de obras civis realizando trabalhos de abrir valas, quebrar pedras, no 
reparo e soldagem, simples, de peças, materiais e equipamentos, auxiliar na instalação e 
manutenção de dispositivos elétricos, auxiliar na manutenção de veículos, na execução de 
afiação de ferramentas manuais; Executar serviços de varredura e limpeza em instalações 
da Prefeitura, como banheiros, cozinhas, corredores internos e externos, acessos, salas de 
atendimento e espera móveis utensílios e equipamentos;  Executar serviços de preparo e 
serviço de alimentos, indicando e selecionando ingredientes de acordo com instruções e 
cardápios previamente definidos, mantendo os locais de preparo, cocção e serviço de 
alimentos, em perfeitas condições de higiene e limpeza;  Executar tarefas auxiliares no 
preparo de argamassas e na confecção de artefatos de concreto, retirar pisos em concreto, 
preparar o solo para edificações e reformas auxiliar na execução de outras atividades para a 
conservação e construção de obras civis em instalações da prefeitura;Executar e atender as 
necessidades e especificidades da área na qual estiver lotado; Executar outras tarefas 
correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado. 

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Cargo a ser extinto na vacância. 

Quantidade 57 
Referência 01 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
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Título do Cargo: Auxiliar de Manutenção de frota 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Exerce atividades relacionadas a manutenção e ao controle dos veículos da frota municipal. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Inspecionar veículos de passageiros e/ou carga, diretamente ou utilizando aparelhos 
específicos, a fim de detectar as causas de anormalidade de funcionamento; Executar 
serviços de borracharia, lubrificação e lavagem de veículos leves; Executar serviços 
auxiliares de manutenção preventiva e corretiva de veículos, reparando ou substituindo 
peças, fazendo ajustes, regulagens e lubrificações convenientes; Ajustar a calibragem dos 
pneus, quando necessário, enchendo-os ou esvaziando-os de ar comprimido, a fim de 
mantê-los dentro das especificações definidas para o veículo; Substituir pneus avariados ou 
desgastados desmontando a roda do veículo, aplicando, utilizando-se das ferramentas 
adequadas; Reparar os diversos tipos de câmaras de ar, consertando e recapando partes 
avariadas ou desgastadas, com o auxílio de equipamento apropriado para restituir-lhes as 
condições de uso; Lubrificar peças de motores, tais como: dínamo, distribuidor, alternador, 
elementos móveis da suspensão do veículo, sistema de freio e de direção, dentre outros, 
aplicando o óleo com as especificações recomendadas, a fim de manter as condições 
adequadas de trafegabilidade dos veículos; Verificar o nível e a viscosidade do óleo do 
carter, caixa de câmbio, diferencial, óleo hidráulico e demais reservatórios de óleo, para 
efetuar a troca ou apenas completar o nível de óleo recomendado;  Limpar com jatos de 
água ou com auxílio de ar sob pressão, os filtros que protegem os diferentes sistemas do 
motor; Lavar as carrocerias e motores de veículos, aplicando produtos de limpeza 
específicos para cada parte do veículo, cuidando para preservar os sistemas elétricos e 
eletrônicos de eventuais danos provocados por jatos de água mal regulados; Substituir 
peças em veículos automotores, com montagem e desmontagem e colocação de peças; 
Realizar avaliação de peças e elementos elétricos dos veículos como: fusíveis, alternadores, 
motores de partida, aferição de carga de baterias dentre outros; Executar outras tarefas 
correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado. 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Cargo a ser extinto na vacância. 
 
 

Quantidade 01 
Referência 02 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 
 

Título do Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Realizar serviços gerais de limpeza e conservação de instalações, móveis, equipamentos e 
utensílios em geral,nas unidades administrativas da Prefeitura Municipal, bem como 
atividades relacionadas e manutenção e controle da frota municipal. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Executa o serviço de limpeza das vias, utilizando pás, vassouras apropriadas, ferramentas e 
máquinas, para manter a conservação e limpeza do município; Prepara a terra, rebaixando, 
se necessário, adubando e corrigindo suas deficiências, para receber mudas e plantas; 
Auxilia na poda das plantas na época certa, utilizando ferramentas destinadas a este fim, 
para manter o ambiente harmônico, limpo e agradável; Combate as pragas e controla as 
doenças, utilizando produtos químicos naturais, para evitar a propagação e o desequilíbrio 
da natureza; Separa os entulhos em tipos, empilhando-os para processar o 
reaproveitamento ou sucateamento, afim de proteger o ambiente; Cuida da conservação de 
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áreas internas e externas, executando a limpeza e a manutenção das instalações, tais como 
serviços de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, em máquinas e equipamentos 
eletrônicos, restauração de alvenaria, pintura e outros; Executa serviços de troca de 
lâmpadas, instalações de luminárias, atendendo a solicitações, para garantir o 
desenvolvimento dos trabalhos; Executa a ronda diurna ou noturna nas dependências de 
edifícios e áreas adjacentes ao poder público, verificando se portas, janelas, portões e 
outras vias acesso estão fechados corretamente, examinando as instalações hidráulicas e 
elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar a tomada de providências 
necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; Reúne e amontoa a 
poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo pátio, que causem incomodo ou ofereçam 
perigo aos servidores, empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para 
recolhê-lo; Efetua a poda e a capinação de ervas daninhas que prejudiquem o aspecto e 
asseio do município; Auxilia na remoção de móveis de uma sala para outras ou de um 
departamento para outro, quando solicitado; Realiza pequenos reparos em imóveis, móveis, 
divisórias, foros ou outros que se fizerem necessários; Zela pela conservação dos 
equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e 
conservação, para obter melhor aproveitamento.Realiza limpeza pública, coletando lixo e 
detritos. Trabalho de limpeza, conservação e organização de mobílias; Verificar a existência 
de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, 
comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter 
arrumado o material sob sua guarda; Lavar e limpar os cômodos, pátios, pisos, terraços e 
demais dependências; Remover transportar e arrumar móveis e materiais diversos; Guardar 
e arranjar objetos, bem com transportar; transmitir recados, entregar documentos nas 
agencias bancarias e correios; Varrer; lavar, encerar, limpar paredes, janelas, portas, 
máquinas, móveis, equipamentos, executar serviços de limpeza em escadarias, 
arquibancadas, áreas e pátios; manter as instalações sanitárias limpas; limpar carpetes, 
lustres, lâmpadas, luminárias, fechaduras e olear móveis; trocar toalhas, colocar sabão e 
papel sanitário nos banheiros e lavatórios; remover lixos e detritos; desinfetar bens móveis e 
imóveis. Executa o serviço de limpeza das vias, utilizando pás, vassouras apropriadas, 
ferramentas e máquinas, para manter a conservação e limpeza do município; Prepara a 
terra, rebaixando, se necessário, adubando e corrigindo suas deficiências, para receber 
mudas e plantas; Auxilia na poda das plantas na época certa, utilizando ferramentas 
destinadas a este fim, para manter o ambiente harmônico, limpo e agradável; Combate as 
pragas e controla as doenças, utilizando produtos químicos naturais, para evitar a 
propagação e o desequilíbrio da natureza; Separa os entulhos em tipos, empilhando-os 
para processar o reaproveitamento ou sucateamento, afim de proteger o ambiente; Cuida 
da conservação de áreas internas e externas, executando a limpeza e a manutenção das 
instalações, tais como serviços de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, em máquinas e 
equipamentos eletrônicos, restauração de alvenaria, pintura e outros; Executa serviços de 
troca de lâmpadas, instalações de luminárias, atendendo a solicitações, para garantir o 
desenvolvimento dos trabalhos; Executa a ronda diurna ou noturna nas dependências de 
edifícios e áreas adjacentes ao poder público, verificando se portas, janelas, portões e 
outras vias acesso estão fechados corretamente, examinando as instalações hidráulicas e 
elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar a tomada de providências 
necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; Reúne e amontoa a 
poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo pátio, que causem incomodo ou ofereçam 
perigo aos servidores, empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para 
recolhê-lo; Efetua a poda e a capinação de ervas daninhas que prejudiquem o aspecto e 
asseio do município; Auxilia na remoção de móveis de uma sala para outras ou de um 
departamento para outro, quando solicitado; Realiza pequenos reparos em imóveis, móveis, 
divisórias, foros ou outros que se fizerem necessários; Zela pela conservação dos 
equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e 
conservação, para obter melhor aproveitamento.Realiza limpeza pública, coletando lixo e 
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detritos. Trabalho de limpeza, conservação e organização de mobílias; Verificar a existência 
de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, 
comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter 
arrumado o material sob sua guarda; Lavar e limpar os cômodos, pátios, pisos, terraços e 
demais dependências; Remover transportar e arrumar móveis e materiais diversos; Guardar 
e arranjar objetos, bem com transportar; transmitir recados, entregar documentos nas 
agencias bancarias e correios; Varrer; lavar, encerar, limpar paredes, janelas, portas, 
máquinas, móveis, equipamentos, executar serviços de limpeza em escadarias, 
arquibancadas, áreas e pátios; manter as instalações sanitárias limpas; limpar carpetes, 
lustres, lâmpadas, luminárias, fechaduras e olear móveis; trocar toalhas, colocar sabão e 
papel sanitário nos banheiros e lavatórios; remover lixos e detritos; desinfetar bens móveis e 
imóveis; Executar tarefas manuais de caráter simples, que exigem esforço físico, certos 
conhecimentos e habilidades elementares, como serviços de limpeza e pequenos reparos. 
Executar tarefas de caráter simples, com esforço manual físico, aplicando conhecimentos 
práticos adquiridos para a consecução dos trabalhos designados; Executar serviços de 
remoção de entulhos em vias e logradouros públicos, em galerias pluviais, esgotos e canais, 
na pavimentação de ruas, na conservação ou na construção de obras civis realizando 
trabalhos de abrir valas, quebrar pedras, no reparo e soldagem, simples, de peças, 
materiais e equipamentos, auxiliar na instalação e manutenção de dispositivos elétricos, 
auxiliar na manutenção de veículos, na execução de afiação de ferramentas manuais; 
Executar tarefas auxiliares no preparo de argamassas e na confecção de artefatos de 
concreto, retirar pisos em concreto, preparar o solo para edificações e reformas, auxiliar na 
execução de outras atividades para a conservação e construção de obras civis em 
instalações da prefeitura; Inspecionar veículos de passageiros e/ou carga, diretamente ou 
utilizando aparelhos específicos, a fim de detectar as causas de anormalidade de 
funcionamento; Executar serviços de borracharia, lubrificação e lavagem de veículos leves; 
Executar serviços auxiliares de manutenção preventiva e corretiva de veículos, reparando 
ou substituindo peças, fazendo ajustes, regulagens e lubrificações convenientes; Ajustar a 
calibragem dos pneus, quando necessário, enchendo-os ou esvaziando-os de ar 
comprimido, a fim de mantê-los dentro das especificações definidas para o veículo; 
Substituir pneus avariados ou desgastados desmontando a roda do veículo, aplicando, 
utilizando-se das ferramentas adequadas; Reparar os diversos tipos de câmaras de ar, 
consertando e recapando partes avariadas ou desgastadas, com o auxílio de equipamento 
apropriado para restituir-lhes as condições de uso; Lubrificar peças de motores, tais como: 
dínamo, distribuidor, alternador, elementos móveis da suspensão do veículo, sistema de 
freio e de direção, dentre outros, aplicando o óleo com as especificações recomendadas, a 
fim de manter as condições adequadas de trafegabilidade dos veículos; Verificar o nível e a 
viscosidade do óleo do carter, caixa de câmbio, diferencial, óleo hidráulico e demais 
reservatórios de óleo, para efetuar a troca ou apenas completar o nível de óleo 
recomendado;  Limpar com jatos de água ou com auxílio de ar sob pressão, os filtros que 
protegem os diferentes sistemas do motor; Lavar as carrocerias e motores de veículos, 
aplicando produtos de limpeza específicos para cada parte do veículo, cuidando para 
preservar os sistemas elétricos e eletrônicos de eventuais danos provocados por jatos de 
água mal regulados; Substituir peças em veículos automotores, com montagem e 
desmontagem e colocação de peças; Realizar avaliação de peças e elementos elétricos dos 
veículos como: fusíveis, alternadores, motores de partida, aferição de carga de baterias 
dentre outros; Executar e atender as necessidades e especificidades da área na qual estiver 
lotado.Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da 
área onde estiver lotado. 
 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Existência de vaga no Cargo e na Classe; Aprovação 
em concurso público de provas ou prova e títulos; 
Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório; 
Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao 
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exercício do cargo ou função contemplados no edital 
de regulamentação do concurso público; Escolaridade 
mínima: Ser alfabetizado. 

Quantidade 07 
Referência 01 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Título do Cargo: Merendeira 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Preparar refeições e alimentos em geral. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Prepara e serve refeições, lanches, cafés e alimentos em geral; Realiza a limpeza de louça, 
talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e 
guarda, para deixá-los em condições de uso imediato; Zela pela conservação dos 
equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e 
conservação, para obter melhor aproveitamento; Cuidar da administração e do 
armazenamento de alimentos em geral. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
confiadas pelo superior hierárquico ou pelo Prefeito Municipal. 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Existência de vaga no Cargo e na Classe; Aprovação 
em concurso público de provas ou provas e títulos; 
Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório; 
Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao 
exercício do cargo ou função contemplados no edital 
de regulamentação do concurso público; Escolaridade 
mínima: Ser alfabetizado. 

Quantidade 10 
Referência 02 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Título do Cargo: Monitor de Educação Infantil  
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Atuar como um facilitador do desenvolvimento integral da criança, adotando uma atitude 
pedagógica de formação e de orientação estabelecendo uma relação segura, estável e 
afetiva que contribua para a formação de uma auto-imagem positiva e saudável.  
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Monitorar grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, 
orientando quanto à higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis 
cognitivos, afetivos e sensório motor; Acompanhar e participar dos serviços de atendimento 
às crianças em suas necessidades diárias; Participar na elaboração e execução das 
atividades de recreação e lazer da educação infantil; Participar na recepção das crianças na 
entrada e saída, organização do acesso das crianças na unidade escolar e organização do 
material didático e de recreação; Acompanhar, cuidar e orientar na hora do banho, no vestir, 
calçar, pentear, escovar os dentes e organizar seus pertences; Acompanhar brincadeiras, 
controlar horários de repouso, orientar a higiene e cuidados com a alimentação; Quando 
necessário, preparar refeições e merendas em locais previamente determinados, 
controlando os gêneros alimentícios necessários ao preparo da alimentação, servindo-as de 
conformidade com normas de procedimento previamente definidas, registrando a 
quantidade de refeições servidas; Auxiliar os professores na execução das atividades 
pedagógicas e recreativas diárias. Cuidar da higiene, repouso e bem estar das crianças, 
ministrando sua alimentação de acordo com a orientação do profissional 
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responsável. Acompanhar e auxiliar no registro do desenvolvimento da criança, a fim de 
subsidiar a reflexão e o aperfeiçoamento do trabalho. Auxiliar no recebimento e 
acompanhamento da criança diariamente na sua entrada e saída da unidade. Auxiliar e 
orientar as crianças no controle de suas necessidades fisiológicas. Acompanhar o sono/ 
repouso da criança, permanecendo vigilante durante todo o período do 
sono/repouso. Acompanhar e informar professores, equipe gestora e pais sobre possíveis 
doenças, bem como todo trabalho em desenvolvimento no grupo de crianças sob sua 
responsabilidade. Organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais e 
brinquedos. Ter conhecimentos básicos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei nº9394/96), do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dos Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem. 
 
 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Existência de vaga no Cargo e na Classe. Aprovação 
em concurso público de provas ou prova e títulos. 
Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. 
Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao 
exercício do cargo ou função contemplados no edital 
de regulamentação do concurso público. Escolaridade 
mínima: Ser alfabetizado. 

Quantidade 11 
Referência 02 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Título do Cargo: Motorista  
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Conduzir veículos automotores para o transporte de passageiros, pacientes e cargas 
obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, bem como seguindo normas e procedimentos 
da direção defensiva. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Dirigir veículos automotores leves, ambulâncias, ônibus, vans, caminhões, caminhões 
caçambas, caminhões trucados e outros veículos pesados no transporte de passageiros e 
cargas; Vistoriar os veículos diariamente antes e após sua utilização, verificando as 
condições de trafegabilidade, quanto ao estado dos pneus, nível de combustível, óleo do 
carter, bateria, freios, faróis e demais itens de segurança e funcionamento do veículo; 
Providenciar, requisitar a manutenção do veículo quando verificada alguma irregularidade; 
Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, buscando evitar danos 
à carga e acidentes; Observar e seguir os períodos de revisão e manutenção preventiva 
recomendados preventivamente e desta forma assegurar o pleno funcionamento do veículo; 
Promover a limpeza interna e externa do veículo; Anotar, segundo as normas estabelecidas, 
a quilometragem, as viagens realizadas, origem e destino, objetos, materiais equipamentos 
transportados, itinerários percorridos, dentre outros, recolhendo o veículo em local 
previamente determinado; Recolher e transportar pessoas, cargas, materiais e 
equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança, conforme 
itinerários  estabelecidos; verificar diariamente as condições do veículo; Fazer o transporte 
de alunos, conforme itinerários estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, 
fazendo uso do cinto de segurança, observando a  sinalizando e zelando pela segurança 
dos passageiros, transeuntes e demais veículos;  Realizar reparos de emergência; Recolher 
os veículos após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-os 
corretamente estacionado e fechado;  Atender e executar as necessidades e especificidades 
do órgão no qual estiver lotado; Executar outras atribuições afins 
 
 

Existência de vaga no Cargo e na Classe. Aprovação 
em concurso público de provas ou provas e títulos. 
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Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Habilitação: Profissional que possua CNH categoria “E” 
ou “D”; Possuir curso de condutor de veículos de 
emergência, curso de condutor de veículo de 
transporte escolar e curso de condutor de veículos de 
transporte coletivo de passageiros. Não ter cometido 
nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser 
reincidente em infrações médias, durante os últimos 
doze meses. Inspeção e avaliação médica de caráter 
eliminatório. Podem ser solicitadas outras exigências 
vinculadas ao exercício do cargo ou função 
contempladas no edital de regulamentação do 
concurso público. Escolaridade Mínima: Ensino 
Fundamental. 

Quantidade 20 
Referência 07 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Título do Cargo: Motorista de veículos leves 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Dirigir veículos automotores leves de transporte de passageiros e pequenas cargas, 
obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, bem como seguindo normas e procedimentos 
da direção defensiva. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do 
Carter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se previamente de suas condições de 
funcionamento; Examinar as ordens de serviços para dar cumprimento à programação 
estabelecida; Dirigir o veículo observando o fluxo de trânsito e a sinalização para conduzi-
los aos locais determinados na ordem do serviço; Transportar documentos e servidores em 
geral da Secretaria Municipal quando  autorizado por autoridade competente;  Zelar pela 
conservação, limpeza e manutenção do veículo comunicando ao setor  competente e 
solicitando reparos;  Recolher o veículo após a jornada de trabalho até local próprio;  Dirigir 
ambulância obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, seguindo normas  e 
procedimentos de direção defensiva, transportando pacientes para locais previamente 
designados; Dirigir ambulância respeitando as normas e condutas básicas de transporte de 
pacientes ou atendimento de socorro em situações emergências, atendendo sempre aos 
princípios do transporte responsável e seguro;  Providenciar, em caso de necessidade, a 
utilização de macas, cadeira de rodas, para agilizar a remoção de pacientes transportados;  
Manter o veículo em perfeitas condições de trafegabilidade, especialmente quanto ao 
funcionamento dos sistemas elétricos, internos e externos do veículo, como lâmpadas, 
sinaleiras, iluminação especial de atendimento, faróis, indicadores de  direção, sirenes, 
luzes de emergência, dentre outros ; Em relação a ambulância, observar a carga de tubos 
de oxigênio, roldanas, presilhas e atracadores de macas e ou outros acessórios para o 
transporte adequado de pacientes ; Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na 
execução de outras atividades da área onde estiver lotado. 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Cargo a ser extinto na vacância. 

Quantidade 18 
Referência 06 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 
. 
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Título do Cargo: Motorista de veículos pesados  
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Conduzir veículos automotores para o transporte de passageiros e cargas obedecendo ao 
Código de Trânsito Brasileiro, bem como seguindo normas e procedimentos da direção 
defensiva. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Dirigir ônibus, vans, caminhões, caminhões caçambas, caminhões trucados e outros 
veículos pesados no transporte de passageiros e cargas; Vistoriar os veículos diariamente 
antes e após sua utilização, verificando as condições de trafegabilidade, quanto ao estado 
dos pneus, nível de combustível, óleo do carter, bateria, freios, faróis e demais itens de 
segurança e funcionamento do veículo; Providenciar, requisitar a manutenção do veículo 
quando verificada alguma irregularidade; Controlar e orientar a carga e descarga de 
materiais e equipamentos, buscando evitar danos à carga e acidentes; Observar e seguir os 
períodos de revisão e manutenção preventiva recomendados preventivamente e desta 
forma assegurar o pleno funcionamento do veículo; Promover a limpeza interna e externa do 
veículo; Anotar, segundo as normas estabelecidas, a quilometragem, as viagens realizadas, 
origem e destino, objetos, materiais equipamentos transportados, itinerários percorridos, 
dentre outros, recolhendo o veículo em local previamente determinado; Recolher e 
transportar pessoas, cargas, materiais e equipamentos em locais e horas determinadas, 
conduzindo-os em segurança, conforme itinerários  estabelecidos; verificar diariamente as 
condições do veículo; Fazer o transporte de alunos, conforme itinerários estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação, fazendo uso do cinto de segurança, observando a  
sinalizando e zelando pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;  
Realizar reparos de emergência; Recolher os veículos após sua utilização, em local 
previamente determinado, deixando-os corretamente estacionado e fechado;  Atender e 
executar as necessidades e especificidades do órgão no qual estiver lotado; Executar outras 
atribuições afins 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Cargo a ser extinto na vacância. 

Quantidade 10 
Referência 07 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Título do Cargo: Operador de Máquinas  
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Operar com máquinas e equipamentos de baixa potência, tratores, máquinas 
motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros veículos assemelhados. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Executar serviços de nivelamento e reparos em ruas, estradas, terrenos, vias de acesso, 
valetas, sarjetas, operando em terrenos de baixa declividade, transportando carretas, 
movimentando terra, realizando aterros, e outros serviços, operando equipamentos de baixa 
potência, leves; Operar com máquinas e equipamentos agrícolas de baixa potência, leves, 
na compactação, varredouras mecânicas, corte e apara de grama, executando operações 
de limpeza, aragem, discagem, drenagem dentre outros; Executar serviços de conservação 
e limpeza operando equipamentos de baixa potência em áreas verdes, praças de esporte, 
parques, áreas de recreação e lazer, dentre outras integrantes da Municipalidade; Zelar pela 
conservação e manutenção dos equipamentos sob sua responsabilidade; operar 
mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina,  acionando pedais e 
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra,  
areia, cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, 
controlando o andamento  das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de 
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garantir sua correta execução; por em prática as  medidas de segurança recomendadas 
para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis  acidentes. Limpar 
e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário, efetuar pequenos 
reparos, utilizando  as ferramentas apropriadas, para assegura o bom funcionamento do 
equipamento; acompanhar os serviços de  manutenção preventiva e corretiva da máquina e 
seus implementos e, depois de executados, efetuar os testes  necessários; anotar, seguindo 
normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; providenciar o 
abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; 
e executar tarefas afins e de interesse da Municipalidade; Operar equipamentos pesados, 
inclusive tratores agrícolas com potencia maior que 80 Cv, dotados de controle remoto e de 
comandos hidráulicos com eixos articulados ou fixos, providos, ou não de implementos para 
a realização de terraplenagem, aterros, nivelamento de terrenos ou taludes, revestimentos 
de estradas, desmatamentos, aberturas e desobstrução de valetas, valas, vias de acesso ou 
ainda na remoção e compactação de terra; Operar os equipamentos sob sua 
responsabilidade aplicando as manobras recomendadas pelo fabricante do equipamento, 
adotando os procedimentos operacionais recomendados; Inspecionar diariamente, antes do 
início dos trabalhos, o nível dos lubrificantes, óleo do motor, óleo hidráulico e outros, 
obedecendo rigorosamente às normas de operação recomendadas; Controlar o consumo de 
combustível e demais lubrificantes, observar e relatar alguma irregularidade, falha de 
comando ou mal funcionamento mecânico ou  hidráulico, anotando, solicitando a 
manutenção, zelando pela conservação do equipamento; Operar máquinas rodoviárias e 
tratores, executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim com  
abaulamentos, abrir valetas e cortar talubes; operar máquinas rodoviárias em escavação, 
transporte de terras.; Aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas de 
compactação, varredouras mecânicas, tratores,  etc.; comprimir com rolo compressor 
cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a máquina acionando o 
motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as  
necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos 
da máquina,  acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e 
levantar ou descarregar terra,  areia, cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela boa 
qualidade do serviço, controlando o andamento  das operações e efetuando os ajustes 
necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em prática as  medidas de 
segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar 
possíveis  acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as 
instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando 
necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegura 
o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de  manutenção preventiva 
e corretiva da máquina e seus implementos e, depois de executados, efetuar os testes  
necessários; anotar, seguindo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 
trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para 
controle da chefia; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas 
máquinas sob sua responsabilidade; e executar tarefas afins e de interesse da 
Municipalidade; Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras 
atividades da área onde estiver lotado. 
 
 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Existência de vaga no Cargo e na Classe; Aprovação 
em concurso público de provas ou provas e títulos; 
Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório; 
Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao 
exercício do cargo ou função contemplados no edital 
de regulamentação do concurso público; Escolaridade 
mínima: Ensino fundamental. Carteira de habilitação de 
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classe “E” ou “D”. 
Quantidade 04 
Referência 08 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Título do Cargo: Operador de Máquinas Pesadas 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Operar e dirigir tratores, máquinas motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e 
outros veículos assemelhados. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Operar equipamentos pesados, inclusive tratores agrícolas com potencia maior que 80 Cv, 
dotados de controle remoto e de comandos hidráulicos com eixos articulados ou fixos, 
providos, ou não de implementos para a realização de terraplenagem, aterros, nivelamento 
de terrenos ou taludes, revestimentos de estradas, desmatamentos, aberturas e 
desobstrução de valetas, valas, vias de acesso ou ainda na remoção e compactação de 
terra; Operar os equipamentos sob sua responsabilidade aplicando as manobras 
recomendadas pelo fabricante do equipamento, adotando os procedimentos operacionais 
recomendados; Inspecionar diariamente, antes do início dos trabalhos, o nível dos 
lubrificantes, óleo do motor, óleo hidráulico e outros, obedecendo rigorosamente às normas 
de operação recomendadas; Controlar o consumo de combustível e demais lubrificantes, 
observar e relatar alguma irregularidade, falha de comando ou mal funcionamento mecânico 
ou  hidráulico, anotando, solicitando a manutenção, zelando pela conservação do 
equipamento; Operar máquinas rodoviárias e tratores, executar terraplanagem, nivelamento 
de ruas e estradas, assim com  abaulamentos, abrir valetas e cortar talubes; operar 
máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras.; Aterros e trabalhos semelhantes; 
operar com máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores,  etc.; comprimir 
com rolo compressor cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a 
máquina acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para 
posicioná-la conforme as  necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e 
movimentação dos implementos da máquina,  acionando pedais e alavancas de comando, 
para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra,  areia, cascalho, pedras e 
materiais análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento  das 
operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por 
em prática as  medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da 
máquina, a fim de evitar possíveis  acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus 
implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar 
a troca de pneus, quando necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas 
apropriadas, para assegura o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços 
de  manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, depois de 
executados, efetuar os testes  necessários; anotar, seguindo normas estabelecidas, dados e 
informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras 
ocorrências, para controle da chefia; providenciar o abastecimento de combustível, água e 
lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; e executar tarefas afins e de interesse 
da Municipalidade; Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras 
atividades da área onde estiver lotado. 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Cargo a ser extinto na vacância.  

Quantidade 14 
Referência 08 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
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Título do Cargo: Tratorista 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Opera tratores e reboques montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento 
de materiais, roçadas de terreno, preparo da terra e desobstrução de vias públicas.  
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Observa as condições do trator no que se refere à manutenção, verificando pneus, 
combustível, etc; Diariamente solicita informação ao superior imediato sobre a prorrogação 
de trabalho, trajeto a ser realizado e recomendações a serem seguidas; Percorre as ruas da 
cidade, relacionando os locais onde existem buracos e necessidade de manutenção no 
asfalto; Opera trator provido de rolo compressor para estender as camadas de asfalto na 
construção de estrada e operação tapa buraco, acionando dispositivo para posicioná-los 
segundo as necessidades do trabalho; Efetua operações de máquinas agrícolas, acionando 
comandos no processo de arar, gradear e roças a terra, por meios mecânicos, favorecendo 
o processo de plantio e fornecendo apoio aos pequenos e médios produtores; Executa 
serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição nivelamento de superfícies, 
cortes de barrancos, acabamento e outros; Comunica o responsável acerca da necessidade 
de abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas de sua 
responsabilidade; zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas 
que utiliza na execução de duas tarefas; Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo supervisor imediato. 
 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Cargo a ser extinto na vacância 

Quantidade 02 
Referência 06 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Título do Cargo: Vigia 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Executar a vigilância nos próprios públicos onde estiver designado, zelando por materiais, 
instalações, mobiliário, pela normalidade dos ambientes em que estiver designado, dando 
apoio a eventos em geral promovidos pelo Poder Público Municipal. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Agir com respeito e cordialidade com visitantes, usuários, com os munícipes em geral, 
mantendo atitude, postura e comportamentos adequados com o decoro exigido de sua 
atividade profissional; Permanecer no seu posto de serviço, ausentando-se somente quando 
autorizado, sempre indicando o local onde poderá ser encontrado em casos de 
necessidade; Comunicar ao seu superior hierárquico qualquer anormalidade encontrada no 
local onde estiver designado, agindo com prontidão diante de fatos anormais como 
arrombamentos, desordens internas, evidências de furto, acidentes provocados por 
tempestades, inundações, incêndios ou outros incidentes correlatos; Cumprir as 
determinações recebidas e executá-las de acordo com as instruções ou exigências do 
serviço prestado, mantendo-se discreto, reservado no trato de assuntos relacionados ao 
ambiente seu profissional; Zelar pela guarda do patrimônio; executar tarefas de vigilância 
em prédios públicos, rondando sistematicamente suas dependências, observando a entrada 
e saída de pessoas e bens, objetivando a proteção do patrimônio público municipal, entre 
outras atividades correlatas; executar serviços de vigilância e segurança dos bens públicos 
municipais baseando-se em regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do 
prédio e segurança do local; percorrer toda área sob sua responsabilidade, atentando para 
eventuais anormalidades na rotina de serviço, interferindo quando necessário e tomando 
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providências cabíveis; executar outras atividades inerentes ao cargo. 
 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Existência de vaga no Cargo; Aprovação em concurso 
público de provas ou prova de títulos; Inspeção e 
avaliação médica de caráter eliminatório; Podem ser 
solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício 
do cargo ou função contemplados no edital de 
regulamentação do concurso público. Escolaridade: 
Ser alfabetizado. 

Quantidade 12 
Referência 02 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 
 

Título do Cargo: Zelador Geral 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Exercer a zeladoria e vigilância predial das instalações, prédios, bens públicos do Município, 
dando apoio a eventos em geral promovidos pelo Poder Público Municipal. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Executar serviços de limpeza, varrição, serviços de conservação e de manutenção predial 
sem complexidade, pequenas instalações elétricas, hidráulicas, pintura nas instalações, 
reparos em alvenaria, dentre outros, mantendo os bens públicos conservados, com bom 
aspecto; Atender e controlar a movimentação de pessoas nas instalações da prefeitura e de 
veículos em estacionamentos; Receber objetos, mercadorias, materiais e equipamentos nas 
instalações da prefeitura dando-lhes destino adequado; Realizar serviços de apoio, de carga 
e descarga de equipamentos e materiais necessários à realização de eventos promovidos 
ou patrocinados pela Administração Municipal; Auxiliar, dar apoio, mobilizando materiais ou 
equipamentos, fazendo limpezas em locais onde se realizam eventos públicos,  nas diversas 
instalações do Município; Auxiliar na instalação de equipamentos de sonorização e seu 
transporte para os locais de realização dos eventos; Zelar pela segurança e adequada 
conservação dos equipamentos utilizados para a realização dos eventos; abrir e fechar as 
instalações municipais onde estiver lotado; ligar ventiladores, condicionadores, luzes e 
demais aparelhos elétricos, instalados em áreas comuns das unidades municipais, bem 
como desligá-los no final do expediente; manter limpos os móveis; manter arrumado o 
material sob sua guarda; fazer café, suco, água e servi-los; lavar louças e manter em 
adequado estado de higiene a cozinha; executar outras atividades inerentes ao cargo. 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Cargo a ser extinto na vacância. 

Quantidade 10 
Referência 02 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Art 2º Os cargos de Motorista e Operador de Máquinas passam a ter as atribuições 

definidas na Tábela Única do Anexo II da Lei 131 de 02 de fevereiro de 2005. 

 

Parágrafo único. Em virtude da alteração das atribuições, conforme previsto no caput, a Tabela 

Única, do Anexo II, da Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com as 

seguintes alterações conforme seguem abaixo: 

 

ANEXO II 
(Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005) 
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TABELA ÚNICA 
 

TÍTULO, DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES, REQUISITOS DE 
PROVIMENTO E EXIGÊNCIAS DE INGRESSO, QUANTIDADE, REFERÊNCIA e 

JORNADA DE TRABALHO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO 

 

Título do Cargo: Motorista  
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Conduzir veículos automotores para o transporte de passageiros, pacientes e cargas 
obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, bem como seguindo normas e procedimentos 
da direção defensiva. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Dirigir veículos automotores leves, ambulâncias, ônibus, vans, caminhões, caminhões 
caçambas, caminhões trucados e outros veículos pesados no transporte de passageiros e 
cargas; Vistoriar os veículos diariamente antes e após sua utilização, verificando as 
condições de trafegabilidade, inclusive verificando o correto funcionamento de freios e parte 
elétrica, bem como o estado dos pneus e sua calibragem, nível de combustível, óleo do 
carter, bateria, faróis e demais itens de segurança e funcionamento do veículo; Zelar pela 
conservação, limpeza e manutenção do veículo comunicando ao setor  competente e 
solicitando reparos;  Providenciar e requisitar a manutenção do veículo quando verificada 
alguma irregularidade; acompanhar os serviços de  manutenção preventiva e corretiva do 
veículo e seus equipamentos e, depois de executados, efetuar os testes  necessários; 
Examinar as ordens de serviços para dar cumprimento à programação estabelecida; Dirigir o 
veículo observando o fluxo de trânsito e a sinalização para conduzi-los aos locais 
determinados na ordem do serviço; Transportar documentos e servidores em geral da 
Secretaria Municipal quando  autorizado por autoridade competente;  Controlar e orientar a 
carga e descarga de materiais e equipamentos, buscando evitar danos à carga e acidentes; 
Observar e seguir os períodos de revisão e manutenção preventiva recomendados 
previamente e desta forma assegurar o pleno funcionamento do veículo; Promover a 
limpeza interna e externa do veículo; Anotar, segundo as normas estabelecidas, a 
quilometragem, as viagens realizadas, origem e destino, objetos, materiais equipamentos 
transportados, itinerários percorridos, dentre outros, recolhendo o veículo em local 
previamente determinado; Recolher e transportar pessoas, cargas, materiais e 
equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança, conforme 
itinerários  estabelecidos; Fazer o transporte de alunos, conforme itinerários estabelecidos 
pela Secretaria Municipal de Educação, fazendo uso do cinto de segurança, observando a  
sinalizando e zelando pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;  
Realizar reparos de emergência; Recolher os veículos após sua utilização, em local 
previamente determinado, deixando-os corretamente estacionado e fechado; Dirigir 
ambulância obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, seguindo normas e 
procedimentos de direção defensiva, transportando pacientes para locais previamente 
designados; Dirigir ambulância respeitando as normas e condutas básicas de transporte de 
pacientes ou atendimento de socorro em situações emergências, atendendo sempre aos 
princípios do transporte responsável e seguro;  Providenciar, em caso de necessidade, a 
utilização de macas, cadeira de rodas, para agilizar a remoção de pacientes transportados;  
Manter o veículo em perfeitas condições de trafegabilidade, especialmente quanto ao 
funcionamento dos sistemas elétricos, internos e externos do veículo, como lâmpadas, 
sinaleiras, iluminação especial de atendimento, faróis, indicadores de  direção, sirenes, 
luzes de emergência, dentre outros ; Em relação a ambulância, observar a carga de tubos 
de oxigênio, roldanas, presilhas e atracadores de macas e ou outros acessórios para o 
transporte adequado de pacientes Atender e executar as necessidades e especificidades do 
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órgão no qual estiver lotado; Executar outras atribuições afins. 

 
 
 
 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Existência de vaga no Cargo e na Classe. Aprovação 
em concurso público de provas ou provas e títulos. 
Habilitação: Profissional que possua CNH categoria “E” 
ou “D”. Inspeção e avaliação médica de caráter 
eliminatório. Podem ser solicitadas outras exigências 
vinculadas ao exercício do cargo ou função 
contempladas no edital de regulamentação do 
concurso público. Escolaridade Mínima: Ensino 
Fundamental. 

Quantidade 20 
Referência 07 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Título do Cargo: Operador de Máquinas  
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Operar com máquinas e equipamentos de baixa potência, tratores, máquinas 
motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros veículos assemelhados. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Executar serviços de nivelamento e reparos em ruas, estradas, terrenos, vias de acesso, 
valetas, sarjetas, operando em terrenos de baixa declividade, transportando carretas, 
movimentando terra, realizando aterros, e outros serviços, operando equipamentos de baixa 
potência, leves; Operar com máquinas e equipamentos agrícolas de baixa potência, leves, 
na compactação, varredouras mecânicas, corte e apara de grama, executando operações 
de limpeza, aragem, discagem, drenagem dentre outros; Executar serviços de conservação 
e limpeza operando equipamentos de baixa potência em áreas verdes, praças de esporte, 
parques, áreas de recreação e lazer, dentre outras integrantes da Municipalidade; Zelar pela 
conservação e manutenção dos equipamentos sob sua responsabilidade; operar 
mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina,  acionando pedais e 
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra,  
areia, cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, 
controlando o andamento  das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de 
garantir sua correta execução; por em prática as  medidas de segurança recomendadas 
para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis  acidentes. Limpar 
e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário, efetuar pequenos 
reparos, utilizando  as ferramentas apropriadas, para assegura o bom funcionamento do 
equipamento; acompanhar os serviços de  manutenção preventiva e corretiva da máquina e 
seus implementos e, depois de executados, efetuar os testes  necessários; anotar, seguindo 
normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; providenciar o 
abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; 
e executar tarefas afins e de interesse da Municipalidade; Operar equipamentos pesados, 
inclusive tratores agrícolas com potencia maior que 80 Cv, dotados de controle remoto e de 
comandos hidráulicos com eixos articulados ou fixos, providos, ou não de implementos para 
a realização de terraplenagem, aterros, nivelamento de terrenos ou taludes, revestimentos 
de estradas, desmatamentos, aberturas e desobstrução de valetas, valas, vias de acesso ou 
ainda na remoção e compactação de terra; Operar os equipamentos sob sua 
responsabilidade aplicando as manobras recomendadas pelo fabricante do equipamento, 
adotando os procedimentos operacionais recomendados; Inspecionar diariamente, antes do 
início dos trabalhos, o nível dos lubrificantes, óleo do motor, óleo hidráulico e outros, 
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obedecendo rigorosamente às normas de operação recomendadas; Controlar o consumo de 
combustível e demais lubrificantes, observar e relatar alguma irregularidade, falha de 
comando ou mal funcionamento mecânico ou  hidráulico, anotando, solicitando a 
manutenção, zelando pela conservação do equipamento; Operar máquinas rodoviárias e 
tratores, executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim com  
abaulamentos, abrir valetas e cortar talubes; operar máquinas rodoviárias em escavação, 
transporte de terras.; Aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas de 
compactação, varredouras mecânicas, tratores,  etc.; comprimir com rolo compressor 
cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a máquina acionando o 
motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as  
necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos 
da máquina,  acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e 
levantar ou descarregar terra,  areia, cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela boa 
qualidade do serviço, controlando o andamento  das operações e efetuando os ajustes 
necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em prática as  medidas de 
segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar 
possíveis  acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as 
instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando 
necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegura 
o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de  manutenção preventiva 
e corretiva da máquina e seus implementos e, depois de executados, efetuar os testes  
necessários; anotar, seguindo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 
trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para 
controle da chefia; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas 
máquinas sob sua responsabilidade; e executar tarefas afins e de interesse da 
Municipalidade; Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras 
atividades da área onde estiver lotado. 
 
 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Existência de vaga no Cargo e na Classe; Aprovação 
em concurso público de provas ou provas e títulos; 
Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório; 
Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao 
exercício do cargo ou função contemplados no edital 
de regulamentação do concurso público; Escolaridade 
mínima: Ensino fundamental. Carteira de habilitação de 
classe “E”. 

Quantidade 04 
Referência 08 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 

 

Art. 3º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação e revoga 

todas as disposições em contrário. 

 

 

Prefeitura Municipal de João Ramalho, 18 de abril de 2018. 

 
 

WAGNER MATHIAS 
Prefeito Municipal 
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Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de João Ramalho e de acordo com o Art. 114 

da LOMJR, publicada por afixação no lugar próprio público de costume na data supra. 

 

 

Sérgio Roberto Vanzella 

Diretor de Secretaria 
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