
t 
ESTADO DER NDON A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO PREFEITO 

LEn4° 166912022 

"Autoriza o Executivo Municipal a realizar 
contratação de servidores por tempo 
determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, 
através de Teste Seletivo Simplificado, mediante 
análise de títulos e currículo e dá outras 
providências ". 

O Prefeito do Município de Buritis,  Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas por Lei; 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Buritis, Estado de Rondônia, aprovou e 

Eu sanciono a seguinte: 

LEI 

Art V Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar contratações de 

servidores, por tempo determinado de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por no máximo 

igual período, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público 

através de Teste Seletivo Simplificado, por ai 

Parágrafo único. Deverá o edital do pyésente Teste Seleti* ter no mínimo 10 (dez) 

dias úteis, para realização das inscrições, par assim, garantir a sua puidade 

Art. 2° Fica criado os cargos tempor/rios e aberto o número de v½as  temporárias com 

contratações imediatas e cadastro reser 4  conforme a quantidade e a \carga horária para 

contratação que se trata esta Lei, será conrme tabelas abaixo: 

Quantida Quantida Cajastr Carga Remuneraç 
Cargos de de de 10 Escolaridad Horária ao  Vagas Imediato Rerva R$  
Agente Segundo Graw&mpletq .  

Municip.l de 08 04 04 / e demS'Çecuisitos 40 Horas 
1.500,00  pryistno arto 2° da Semanais 

Trânsito MunÍ18/2017J  
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a 
ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA MUNICIPAL »E BURITIS 
GABINETE 1)0 PREFEITO 

Assistente Ensino Superior na área e 30 Horas 
Social 02 00 02 Registro no Conselho de Semanais 3.013,85 

Classe  
Auxiliar de 

Mecânico de 40 Horas 
Maquinas 05 01 04 Segundo Grau Completo Semanais 1.212,00 

Pesadas 

Agente de 

Serviço 40 Horas 1.212,00 
Funerário 05 02 03 Semanais  

Segundo Grau Completo 

(COVEIRO) 

Auxiliar de 40 Horas 
Serviços Gerais 10 01 09 Segundo Grau Completo Semanais 901,99 

Borracheiro 05 01 04 Ensino Elementar 
40 Horas 1.015,63 
Semanais  

Cozinheira 02 00 02 Ensino Fundamental ° Horas 953,35 
Semanais  

Cuidador de 

Criança e 40 Horas 
Adolescente 02 00 02 Semanais  

Ensino Médio Completo 1.100,00 

(DIURNO) 

Cuidador de 

Criança e 24o Horas 
Adolescente 02 00 02 Ensino Mé o Completo 1.100,00 

(NOTURNO) 

Eletricista 05 01 04 E 	o Fundamental, 40 Hor 1.695,20 
Curso NR10 semani 

Eletricista .  E 	ino Médio Completo, 40 Hora 1.802,00 
Automotivo 04 01 03 Curso Especifico de 

ualificação Profissional 
Semanfs  

Formação na área 
Engenheiro solicitada, registro ativo %ras 

03 01 02 no Conselho Regional de 4.848,00  
Eletricista Engenharia e Semanais 

.__-es../ 
- CREA i..eíÇ ______ 

Jardineiro 08 1 03  / _________ - _93sMieme1/tar) 40&ais as  Se 901,99 __________ 
ir 

Rua São Lucas, 2476, Seto 06 - CEP 76.880- 00— I3uri s - RQ 
Fone: (69) 3238-2 83 - CNPJ 

se 	uritis.ro.gov.br  
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Gari 18 08 10 Ensino Elementar 
40 Horas 1.212,00 
Semanais 

Mecânico de Ensinõlementar + 40 Horas 1.802,00 

Veículos Leves 06 01 05 Curso de Capaci tação Semanais Profissional  
Mecânico de 

Ensino Elementar + 
40 Horas Veículos 08 02 06 Curso de Capacitaçào Semanais 2 .252,56  

Pesados Profissional 

Monitor de 

Transporte 01 00 01 Ensino Médio Completo 40 Horas 998,00 Semanais 
Escolar 

Motorista de Ensino Fundamental 40 Horas 1.075,42 
Veículo Leve 10 02 08 Completo, CNH Semanais categoria_A/B  
Motorista de Ensino Fundamental 40 Horas 

Veículo Pesado 15 03 12 Completo, CNH Semanais 1.363,27 
categoria D 

Operador de 

Maquinas 
Ensino 	damenta 40 Horas Leves - tratores 12 04 08 Co,ípleto, CNH 1.351,51 

sobre pneus de /Categoria D 

porte pequeno 

Operador de 

Maquinas 

Pesadas- 05 01 04 ns'no Elementar, CNH 40 Horas 1.457,21 
Categoria D Semanais 

Motoniveladora 

(Patrol) 

Operador de 

Maquinas 

Pesadas- Ensino Horas 
Retroescavadeir 15 04 Coitplet ri  nanais 1.457,21 

Ca 	aD 
a, PC, Rolo 

Compactador , 
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Pá Carregadeira 

e Trator de 

Esteira 

Operador de 40 Horas 
Motosserra 05 01 04 Ensino Elementar Semanais 1.142,56 

Orientador 40 Hora 
Social 02 00 02 Ensino Médio Completo Semanais 1.500,00 

Pedreiro 07 02 05 Ensino Elementar 
40 Horas 762,69 Semanais 

Professor de 
Ensino superior na área e 40 Horas Educação 01 00 01 Registro no Conselho de Semanais 

3 .03 1,06 

Física Classe 

Ensino Superior na Área 40 Horas Psicólogo 02 00 02 e Registro no Conselho Semanais .013,85   3 
de Classe  

Recepcionista 05 00 05 Ensino Médio Completo 40 Horas 827,89  Semanais  
Técnico 40 Horas 1.882,20 

Administrativo 10 05 05 Semanais  
ii'fiQCompleto 'Ensino 

Ensino Médio Coeto 
+ Certificação de C  

Profissionalizante de\ 
Técnico em Desenhista Cadista ou 40 Horas 1.265,34 

03 01 Certificação de 
Alto Cad Conclusão de Curso de 

emanais 

Software Autocad, 
devidamente reconhecido  

por _órgão_oficial 
Trabalhador Horas 

Braçal 40 11 29 Ensino Elementar 4emanais 

Vigia 02 00 02 Ensino Element/' 40 Horas 762,69 Semanais  
Zeladora 10 01 09 

40 Horas 
Ensino __________________ Semanais  

W26 



ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 
Art. 3° As atribuições dos cargos descrito no Art. 2' serão as seguintes: 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

a) Operar, monitorar e Organizar o trânsito; 

b) Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas, por 

infrações de circulação, estacionamento, parada, no exercício do Poder de Polícia de 

Trânsito. 

e) Realizar "blitz" e outras operações de fiscalização de circulação, parada e 

estacionamento, visando coibir e autuar as irregularidades e infrações dentro de suas 

atribuições, entre elas: excesso velocidade - radar móvel; circulação de transportes de 

cargas perigosas e materiais poluentes não autorizados; circulação de veículos pesados em 

locais e horários impróprios; desobstrução de vias por acidentes, filas duplas e outro; 

estacionamento e parada de veículos e similares em locais proibidos; 

d) Desenvolver monitoramento do trânsito e outras operações de natureza educativas; 

e) Emitir peças fiscais nos termos da legislação específica; VIII - fiscalizar os 

estacionamentos rotativos remunerados implantados pelo Município; IX - participar de 

estudos, cursos, seminários, simpósios e reuniões referentes ao trânsito no horário de 

serviço ou quando fora do horário, com a devida reposição dos dias em folga ou 

remuneração; 

O Escoltar veículos de autoridades, em cortejos fúnebres, de cargas superdimensionadas, 

perigosas ou indivisíveis, nos limites do Munici 	is, quando necessário; 

g) Desenvolver atividades de orientação, 9dúcação  e fiscaliz o, quando da realização 

de eventos em datas comemorativas, oj 

h) Conduzir viaturas do DMTRAM, 

para tal. 

ASSISTENTE SOCIAL 

a) Planejar e operacionalizar pla 

ações adequadas à solução dos 

atuação; 

b) Elaborar, executar e avaliar 

conhecimento e a análise dos pro 

Rua 
(69) 

programas na área do 

lemas e dificuldades 

.usas noam os 

aas e realidade 

06- CIEP 76.880- 0- Bun 
 -CN J0L2 /0001-4 
urit . 

ro.gov.br 
 

veículos, pedestres 

que estejam autorizados 'ç sejam habilitados 

social, realizando 

em seu campo de 

viç social, visando ao 

e ao ncamínhamento de 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 
ações relacionadas a questões que emergem na prática do serviço social e que 

com os interesses da comunidade; 

e) Realizar estudos de casos e emitir pareceres sobre os fenômenos sociais que estão a 

interferir nos mesmos, sugerindo alternativas de encaminhamento para solução da 

problemática social, através de entrevistas, visitas, contatos pessoais e/ou colaterais; 

d) Acompanhar, orientar e encaminhar indivíduos, grupos e populações para análise e 

solução de problemas sociais, utilizando instrumental técnico adequado as diversas 

abordagem; 

e) Mobilizar indivíduos, grupos e comunidades para participar da elaboração e do 

controle dos programas de Política Social nas diversas áreas: Saúde, Habitação, 

Educação, Menor, Seguridade Social, Assistência Social, Trabalho, Movimentos Sociais 

Organizados e outros; 

1) Realizar, coordenar e assessorar reuniões com grupos e comunidades, no sentido de 

prestar orientação social no atendimento das aspirações pessoais, grupais e 

comunitárias;. 

g) Prestar apoio à indivíduos e grupos, mediante técnicas de redução de tensões, leitura e 

análise dos problemas pessoais e coletivos, tendo em vista a supervisão de situações 

conflitivas do cotidiano, decorrentes do alcoolismo, do desequilíbrio emocional, de 

problemas financeiros e outros; 

h) Discutir com indivíduos, grupos e comunid,4cW5 
	

sociais que marcam seu 

	

dia a dia, objetivando o conhecimento cj4ico da 	com o fim de descobrir 

alternativas para enfrentar tais situações;/ 

i) Encaminhar indivíduos, grupos e 

como associações e movimentos 

institucionais existentes, seja nível e 

j) Prestar assistência social a indivíd 

comunidades envolvidas com a r 
mulheres, doentes, incapazes ps 

educandos, trabalhadores, desabrigjv 

k) Executar os programas de polí4 

ação educativa, no senj4o_dL aijir 

	

além de 	segmentos sociais, 

bciais, objetivando a uti tcc dos recursos 

tdual, municipal ou federal; 

)s e grupos das diversas institij$ções,  bem como às 

)blemática social, abrangeyóo menores, idosos, 

lógica e fisicamente,/'endigos, encarcerados, 

s e migrantes, visjpd6'o direito de cidadania; 

social nas 	

n

nci ções sociais, mediante 

ar o 	

de diversas 

 social dos indivíduos, 

Rua São Lucas, 2476, 

gov.br  
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

grupos e comunidades acerca 	 iisoeiais que enfrentam, assim como das 

alternativas existentes para a sua solução; 

1) Emitir pareceres como subsidio para instrução de processos judiciais, penais, 

administrativos e sociais, remanejamento, lotação, adaptação e reabilitação de pessoal, 

objetivando a concessão de licenças, Benefícios, complementação de salários, 

aposentadorias e outros; participar de organização, assessorar e coordenar atividades 

desenvolvidas através de equipes Inter profissionais, para análise e planejamento de 

ações que se refiram a problemática social do indivíduos, grupos e comunidades; 

m) Documentar sistematicamente as atividades realizadas pelos profissionais de serviço 

social, através de relatórios estatísticos e processuais, a fim de possibilitar a síntese da 

relação teórico-prática, bem como avaliação, sistematização e acompanhamento do 

trabalho desenvolvido; 

n) Supervisionar estagiários de serviço social nas atividades de aprendizagem 

profissional, nas áreas de atuação; 

o) Treinar e orientar profissionais de serviço social, bem como outras categorias, tendo 

em vista a atualização e o aperfeiçoamento dos mesmos, visando um desempenho eficaz 

de suas atividades; 

p) Assessorar chefias hierarquicamente superiores em assuntos de sua competência; 

q) Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que 

deverão ser desenvolvidas, 

r) Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

AUXILIAR DE MECÂNICO D4 MÁQUINAS 

a) Auxiliar os mecânicos nos serviços 

veículos em geral. 

b) Realizar outras tarefas correlatas 

AGENTE DE SERVIÇO Fi 

a) Realizar sepultamento, construir, 

b) Auxiliar nos serviços funerários, 

cemitério, máquinas e ferramentas de tr 

c) Realizar outras tarefas c,latas-. 

Rua São Lucas, 24t7O 
Fone: (69)3238-2383 - 

manutenção preventiva e \corretiva dos 

pela Chefia. 

tIO - COVEIRO 

limpar, abrir e feci 

conservar 

wkcoj 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

a) Auxiliar de Higienização e fiscalização das medidas de preventivas de combate a 

disseminação do COVID 19; 

b) Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, 

separar e entregar correspondências, papeis, jornais e outros materiais; 

c) Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e 

externas da unidade, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e 

atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas 

previamente definidas; 

d) Executar a limpeza e conservação de utensílios, moveis e equipamentos em geral, 

para mantê-los em condições de uso 

e) Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 

O Separar os materiais recicláveis para descarte; 

g) Executar outras atividades de apoio operacional e correlata; 

h) Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança 

e/ou segurando do trabalho; 

i) Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu 

local de trabalho; 

j) Executar atividades de copa conforme orie9xaÇ5W?ebidas; 

k) Zelar pela guarda, conservação, r 
	

dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bç como do local de 

1) Executar outras tarefas, conforme 	ou a critério de 

BORRACHEIRO 

a) executar serviços compreendendo 

máquinas e caminhões. 

b) reparar câmaras de ar, bem como 

c) selecionar e preparar as ferram 

serviços. 

d) executar tarefas correlatas a  

e desmontagem de pnbus  de veículos, 

válvulas e colocaZáriosmanchões. 

e instrumentos ne 	a execução dos 

descritas, 

Rua São Lucas, 2476, Setcj 06— CER 7 
	

ffim 
FoiM.j'69) 3238-2483 - CNFJOI 
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w 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO PREFEITO 

COZINHEIRA 

a) manter em bom estado de higiene e conservação as dependências de seu local de 

trabalho bem, como dos instrumentos utilizados para o preparo dos alimentos; 

b) preparar com esmero e cuidado os alimentos que serão fornecidos; manter estoque 

necessário de alimentos e bebidas necessárias ao setor; 

c) requerer ao setor responsável o material necessário ao bom andamento da 

copa/cozinha; 

d) atender com dedicação aos pedidos solicitados pelas autoridades superiores; 

e) acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os 

funcionários da unidade escolar e os usuários dos serviços educacionais; 

1) desempenhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso de 

responsabilidade, zelo, discrição e honestidade; 

g) participar de reuniões e formações; 

h) levar ao conhecimento do gestor escolar ou chefe imediato ocorrências e 

irregularidades detectadas; 

i) conhecer e cumprir os termos do regimento interno da unidade escolar; 

j) efetuar outras atividades que lhe são correlatas ao cargo. 

CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLECENTE (DIURNO E NOTURNO) 

a) atuar nos serviços de proteção social 
	

no abrigo municipal 

(criança, adolescente), auxiliando nas ati 
	

tles da vida dü 

b) atribuições específicas: cuidados 
	

icos com alim 
	

higiene e proteção; 

cuidar da higienização de roupas de ca5 mesa, banho e, 	 no abrigo 

institucional, também de roupas 	uso pessoal das crianças \e adolescentes; 

organização de ambientes, 

c) acompanhar os usuários dos 

lazer, culturais e de interação socia 

atendidos no serviço; 

d) orientar e controlar os 

quando do serviço a crianças, 

comunicando imediatamente ao 

saúde do usuário 

Rua 
(69) 

-f limpo; 

erviços nas atividades recre 

preencher o prontuário de 

ios de entrada e 

rdolescentes(rnon' rar 

i superior s e qual er 

06— CEP 76.880-000— nus - Ri 
-CNFJ 1.266.05 	- 

ivqs, esportivas, de 

atada dos usuários 

diversas atividades 

ça,adolescente, 

ção no estado de 
1 

E- 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

e) 	acompanhar a criança, adolescente nos atendimentos médicos, escolares e nas 

demais atividades em que esteja inserida; 

1) 	efetuar acompanhamento rotineiro da criança e do adolescente na realização 

das tarefas; 

g) desenvolver, orientar, executar, favorecer e promover ações para alimentação, 

incluindo preparar alimentos tais como: refeições e mamadeiras, higiene (incluindo 

dar banho, trocar fraldas, escovação dentária), cuidados básicos com a limpeza, saúde 

e repouso das crianças e adolescentes; 

h) executar outras tarefas relacionadas ao seu cargo quando solicitado pelo 

superior imediato; 

i) cuidados com a moradia (organização e limpeza do ambiente e preparação dos 

alimentos, dentre outros); 

ELETRECISTA 

a) auxiliar nos serviços de instalação e reparo de circuitos, motores e aparelhos 

elétricos; 

b) auxiliar nos trabalhos de instalação de força, colocando, reparando ou 

substituindo tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores e outros, de acordo com as 

recomendações técnicas; 

C) 	auxiliar outras atividades 	 cargo. 

ELETRECISTA AUT( 

a) utilizar instrumentos de 

interpretação de esquemas elétricos de 

procedimentos para localização de defei 

b) planejar serviços de instalação 

circuitos de sinalização, iluminaçã 

cronogramas e estimando prazos. 

C) 	instalar sistemas e 

esquemas, interpretar e corrigir 

testar o funcionamento de 

para grandezas elétricas, 

máquinas e 

s e fazer reparos em sistemas 

manutenção eletroeletrônicos 

carga, partida e ignição, 

eletrônicos 

tir leitura e 

ito4 conhecer 

;tric/os. 

botivos dos 

estabelecendo 

'orar layout e 

s e acessórios, 

Rua São Luca,z 2476, SeU/r 06— CIII 
Fone:1(69) 3238-2183 - CNPJ 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

d) realizar manutenções preventiva, preditiva e conetiva, inspecionar visualmente 

máquinas e equipamentos, diagnosticar defeitos eletrônicos, desmontando, reparando, 

lubrificando, substituindo e montando componentes, ajustar componentes e peças e. 

simular o funcionamento de componentes e equipamentos. 

e) elaborar documentações técnicas, cumprir normas de segurança, meio ambiente 

e saúde e realizar com qualidade as instalações eletroeletrônicas. 

	

O 	executar outras tarefas afins. 

ENGENHEIRO ELETRECISTA 

REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO: 

Formação na área solicitada, registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA-RO. 

Comprovar por meio de acervo técnico experiência na elaboração de projetos de 

iluminação urbana com transformador, residencial e predial. 

DAS ATRIBUIÇOES DO CARGO 

a) fiscalização da execução em obra, dos serviços de instalações elétricas prediais 

de baixa tensão, aterrainento, spda (sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas, instalação de quadros elétrico 	buição de energia elétrica, 

conforme as normas da abnt, nbr 5410 CA  10. 

b) fiscalização das instalações elétricas/rovisórias de canteirSde obras, assim 

como das frentes de serviço, visando ento da nr- 10. 

	

C) 	análise e crítica dos projetos elétrij 

entradas e medição de energia, 1' 
montantes de força, dados, voz, cf't 

projetos de cftv, projetos de anth 

pareceres técnicos. / 
d) promover a interface com as fcor 

elétrica, com o intuito de diri$ir 

atendimento das necessidades 

ric. 	 1 	

~)'pV 
Rua 
	

Setor Ojí - CEP 

br 
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s, spda, aterramento, quadbs de carga, 

çamas uni filares e trefila~es,  colunas 

e telefonia, projetos de redeb de lógica, 

projetos de telefonia, con/ emissão de 

icessionárias de distf ição de energia 

dúvidas, orien etistas, assegurar o o  

n ssio as em brojet , assim como ao 



t 
ESTALO DE RONDONIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO PREFEITO 

e) 	emitir relatórios; de visitas técnicas e!  mensais, liberação de medição física em 

obra dos serviços contratados, assim como o acompanhamento da evolução das 

atividades, dos cronogramas fisico/financeiro e curva "s". 

o 	estudos e pareceres técnicos dos orçamentos e planilhas de quantidades, 

análise de documentos, relatórios, pleitos e/ou questionamentos, quando 

solicitados pelo gestor dos projetos. 

g) análise e crítica dos projetos de entrada de energia em média/alta tensão, se 

subestação transformadora de energia, proteção, seccionamento, aterramento e 

medição de energia elétrica, 

h) avaliação de carga projetada, compatibilizando com a carga instalada e 

demanda das demais unidades. Análise crítica do dimensionamento de 

alimentadores de baixa tensao para cada quadro, assim como o 

encaminhamento e proteção. 

JARDINEIRO 

a) 	plantar e conservar as arvores, jardins, flores, arbustos e outra plantas da 

prefeitura municipal de buritis-ro, preparando terram fazendo canteiros, plantando 

sementes e mudas, adubando e realizar demais cuidados necessários; 

1,) 	podar, roçar e capinas, enxertar e executar outros cuidados de jardinagem, em 

épocas adequadas, para assegurar seu dese4 mento,ateçdendo a todas as 

necessidades, de sua unidade de prestação de 

c) aplicar defensivos agrícolas em 

como extinguir formigueiros; 

d) efetuar a conservação das estufas c 

e) realizar limpeza de ruas e guias do 

o operar equipamentos e maquinas d 

g) zelar pela guarda, conservação,  

e plantas contra insetos èpragas, bem 

fazer cercas vivas e 

unicípio de buritis; 

peno porte especificas de 

e manutenção das feyfamentas e 

equipamentos peculiares ao trabalho, 	como dos locais; 

h) desempenhar outras atividades 

GARI 

a) Conhecer as ferramentas e 

sua área de atuação. 

Rua São Luca\ 2476, Setor 96— CE? 7 
Fone: (ó) 3238-238S - CNPJOI 

afins. 

erem 
	
nas ividades de 
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a 
ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO PREFEITO 

b) Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função, determinadas pelo 

superior imediato. E ainda quanto às atividades de gari: prestar serviços à execução de 

tarefas relativas às áreas de limpeza e conservação de parques, jardins, prédios, 

logradouros públicos, extração de areia, confecção de tubos e artefatos de cimento e 

outros; 

e) integrar equipes auxiliares e/ou realizar individualmente as tarefas que lhe forem 

confiadas; 

d) fazer serviços de cargas e descargas de materiais; 

e) efetuar transportes manuais ou por carrinho de mão de materiais e equipamentos; 

fazer serviços de capina, roçagem e limpeza de terrenos baldios necessários; 

O fazer serviços de assentamento de meios-fios, tubos, limpeza de pátios e prédios 

municipais, praças, jardins, bosques, canteiros e outros; 

g) realizar serviços braçais; 

h) apontar serviços de mão-de-obra; 

i) exercer as funções de chefia turma; 

j) fazer limpezas e coletar o lixo, quando lotado nos Distritos; 

k) efetuar pequenos reparos na manutenção dos serviços públicos nos Distritos; 

1) manter vigilância nas praças, jardins, bosques, logradouros e nos prédios públicos; 

m) realizar os serviços de guarda, dos bens públicos do Município, inclusive controle 

e conservação; 

n) orientar e executar a plantação de 
	

hortas comunitárias, 	como 

aplicar adubos e inseticidas nas plantações; 

o) operar máquinas e motores estáticos; 

MECÂNICO DE VEÍCULOS 

a) executar serviços de manutenção 

reparar e testar o desempenho de componentes 

funcionamento e prolongamento de sua vida 

operacional similar de mesmo grau de 

b) zelar pela guarda, conservação e 

condições de regulares de funcionamento; 

c) recolher o veículo 

em veículos leves, 

sistemas de veículos, visando 

bem como, outras 

ffffl 

natureza 

em 

Rua São Lucas, 2476, Setor 06/- CEP 76.880-0 	Buritis - 
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t 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO PREFEITO 

qualquer defeito observando e solicitando os reparos necessários, para assegurar seu bom 

estado; 

d) acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os 

funcionários da unidade escolar ou local de lotação e os usuários dos serviços educacionais; 

e) desempenhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso de 

responsabilidade, zelo, discrição e honestidade; 

O 	levar ao conhecimento do chefe imediato as irregularidades detectadas; 

g) 	efetuar outras tarefas correlatas ao cargo. 

MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS 

a) executar serviços de manutenção mecânica, montar e desmontar motores de 

maquinas peadas, sistemas hidráulicos, sistemas de freios e sistemas de caixa de 

câmbio, reparando ou substituindo partes de peças; 

b) executar serviços de manutenção mecânica em veículos automotores, sistemas 

e partes de veículos automotores (caminhões, maquinas), subistuir peças, reparar e 

testar o desempenho de componentes de sistemas de veículos, visando o seu perfeito 

funcionamento e prolongamento de sua via útil; 

c) zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em 

condições de regulares de fflncionamentoy -. 

d) recolher o veículo á gax 

qualquer defeito observando e s 

bom estado; 

e) acatar as orientações dos 

funcionários da unidade escola 

educacionais; 

f) desempenhar a função c( 

responsabilidade, zelo, discriçãi 

g) levar ao conhecimento do 

h) efetuar outras tarefas corr 

;eif quando concluído'\ 

tando os reparos necessá 

uperiores e tratar com ur 

ou local de lotação e os 

competência, assiduidade, 

honestidade; 

efe imediato as irregular' 

as ao cargo. 

serviço, comunicando, 

• os, para assegurar seu 

)ani de e respeito os 

us 'os dos serviços 

pont lidade, senso de 

es detectadas; 

MONITOR DE 

MÉM 
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ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

a) acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 

desembarque no local do de destino, assim como acompanhar os alunos desde o 

embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; 

b) verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de 

transporte escolar; 

c) orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo 

para fora da janela; 

d) zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; 

e) identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; 

ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; 

1) verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; 

g) verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; 

h) conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; 

i) ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos e executar tarefas 

afins. 

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 

a) dirigir veículos leves (automóveis), em serviços urbanos, viagens interestaduais 

e/ou municipais, transportando pessoas e/ou materiais; 

b) verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumáticos, direção, freios, 

nível de água e óleo, bateria, radiador, con 	tível,sist a elétrico e outros itens de 

manutenção, para certificar-se de suas 

c) recolher passageiros em lugares e 

itinerários estabelecidos, conforme in9 

d) participar de reuniões e formações; J 
e) realizar viagens para outras localid4c 

necessidades dos serviços, de acordo (e 

O recolher o veículo à garagem qua4l4 

de 

predeterminados, 

específicas; 

segundo ordens 

rn o cronograma estai 

concluído o serviço, 

pelos 

e atendendo às 

qualquer 

defeito observado e solicitando 	reparos necessários, 	assegurar seu bom 

estado; 

g) responsabilizar-se pela segurança 
	

limite de 

velocidade e cuidados ao 	 as 

- CEJ'45. 88O-00— Buriljs - RO 
Fone. 	 CNPJ 01.266.0118/0001-44 
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zelar pela guarda, conservação e limpeza do 	para que seja mantido em 

condições regulares de funcionamento; 

i) executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO 

a) dirigir veículo pesados para o transporte de materiais e outros insumos; 

b) realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo as 

necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; 

c) verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumático, direção, freios, 

nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível e outros itens de manutenção, 

para certificar-se de suas condições de funcionamento; 

d) zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em 

condições de regulares de funcionamento; 

e) recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço, comunicando, qualquer 

defeito observando e solicitando os reparos necessários, para assegurar seu bom 

estado; 

O desempenhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso de 

responsabilidade, zelo, discrição e honestidade; 

g) levar ao conhecimento do chefe imediato as irregularidades detectadas; 

h) efetuar outras tarefas correlatas ao cargo. 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

PORTE PEQUENO) 

a) operar equipamentos de peque 

carregadeira, utilizados em obras de 

públicos em geral. 

b) efetuar outras atividades correla' 

OPERADOR DE 

PATROL) 

a) acompanhar os trabalhos de 

cascalhamento; 

São Lucas, 2476, Setor 06 
Fone: (69) 3238-2383 - 

(TRATORES S(J)RE PNEUS DE 

como tratores sobre liSneus e mim-

No, manutenção de vias logradouros 

ao cargo. 

PESADA 

no itro1amento e 

EW 
'foi, 
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ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

b) auxiliar os demais equipamentos na construção de aterros em locais alagadiços 

e grotas para a construção do leito das estradas inclusive nos locais onde for 

necessária a construção de pontes ou bueiros; 

c) cuidar do equipamento colocado a sua disposição, verificando o nível de óleo e 

demais componentes para seu bom uso e funcionamento, utilizando-o com cuidado 

e atenção, para que possa ter uma vicia útil mais prolongada; 

d) efetuar a conservação das ruas, avenidas e estradas vicinais do município, 

assim como o cascalha mento e demais operações que forem necessárias, de acordo 

com o cronograma estabelecido; 

e) efetuar outras atividades correlatas ao cargo. 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, PC, 

ROLO COMPACTADOR, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR DE 

ESTEIRA) 

1) Proceder ao amontoamento de cascalho para supri a demanda dos 

cascalhamentos das estradas e vias urbanas; 

g) limpar as margens de estradas e vias urbanas para o recolhimento de entulhos 

proporcionando a população maior co?

usivee 

	e; 

h) auxiliar nos trabalhos de aterramem locais 	adiços e grotas para 

construção do leito das estradas in 	nos locais on 	for necessária a 

construção de pontes e bueiros; 

i) cuidar do equipamento colocado /a sua disposição, verificando 

demais componentes para seu 1+m  uso e funcionamento, t 

cuidado e atenção, para que possa uma vida útil mais 

j) proceder a compactação do leu das estradas e vias urbanas, 

trabalhos de cascalha mento e 	do leito das estradas e 

vista a confecção de asfalto ou 	de seu cascalha 

k) efetuar a conservação das 	avenidas e estradas 

assim como o cascalha mcn e demais 

acordo com o cronograma 

Rua São Lucas, 2476,8/tor 06— 
ffZ)w (60) tY%g1flR? e 

de óleo e 

Llipando-o com 

a;) 

opanhando os 

urbanas com 

do município, 

necessárias, de 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

1) verificar, diariamente, o estado da máquina, vistoriando pneumático, direção, 

freios, nível de agua e óleo, bateria, radiador, combustível e outros itens de 

manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamento; 

m)recolher os entulhos e demais objetos a limpeza e conservação das estradas e 

vias urbanas; 

n) abrir valas para implantação de serviços de abastecimento de agua, esgotos, 

abertura de canais de escoamento de aguas pluviais e fluviais e auxiliando na 

construção de estradas dentro do âmbito municipal, desobstruindo obstáculos que 

impossibilitem o trabalho dos demais equipamentos; 

o) operar qualquer tipo de máquina pesada que lhe for confiado; 

p) efetuar outras atividades correlatas ao cargo. 

OPERADOR DE MOTOSSERRA 

a) Operar equipamento de motosserra nas diversas frentes de trabalho da 

Administração Municipal. 

b) Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

ORIENTADOR SOCIAL 

a) Recepção e oferta de informações às famílias do CRAS ou CREAS; 

b) Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa no território; 

c) Participação das reuniões de equi e ara o planejamento de atividades, 

avaliação de processos, fluxos de trabalho e rZacitaçãotados; 

d) Participação das atividades de 	e forma o continuada da equipe do 

CRAS ou CREAS; 

e) Executar intervenções junt[ às famílias, 	 e instituições, 

assistência social, saúde, sporte,  medidas de 

as, bem como executar out4s atividades que, por 

is atribuições do cargo e 94 área de atuação, tais 

do plano de atendimeto das pessoas assistidas; 

1; orientar nos eres educacionais, morais e 

wsocial- a encamin ame to a ações, projetos 

n 'r 	a e e 	p omovendo parcerias 

- P 6.880-000 Buritis - O 
CNPJO .266.05810Q01-44 

proporcionando atendimento nas áreas 

proteção socioedueativas das pessoas 

Sua natureza, estejam inseridas no âmbito 

como: Participar da elaboração e execuçã 

acompanhar o projeto profissional do jo' 

cívicos; abordar indivíduos em situação de 

e programas sociais; conceber e 

Rua São Lucas, 
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a 
ESTADO DE RONDONL& 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO PREFEITO 

com outros profissionais das áreas de saúde, segurança e da integração no mercado de 

trabalho; definir estratégias de atendimento e de avaliação das pessoas assistidas; prevenir 

situações de crise vistoriando sistematicamente as instalações físicas e materiais utilizados nas 

atividades; realizar a segurança protetiva e interventiva; planejar e desenvolver a proposta 

pedagógica das ações, projetos e programas que estiver vinculado; utilizar equipamento de 

proteção individual e coletiva; zelar pela limpeza e conservação dos ambientes e materiais 

utilizados; executar outras atividades afins 

PEDREIRO 

a) Transportar, carregar, descarregar materiais servindo-se das próprias mãos ou 

utilizando carrinhos- de - mão e ferramentas manuais, para possibilitar a sua utilização em 

diversos serviços; escavar valas e fossos, extraindo terra e pedras, utilizando pás, picaretas 

e outras ferramentas manuais; 

b) Misturar cimento, areia, agua, brita e outros minerais, através de processos 

manuais ou mecânicos, a fim de obter concreto ou argamassas; 

c) Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, 

limpando-os, arrumando-os e mantendo-os em condições de uso, para assegurar a sua 

conservação de acordo com as técnicas recomendadas; 

d) Efetuar a mistura adequada das tintas para dar melhor durabilidade a pintura; 

cuidar do material posto a sua disposição para o 

e) Executar outras tarefas correlatas ao 

PROFESSOR DE 
	

FÍSICA 

a) Desenvolver atividades fisicas eráticas junto à comunidade; 

b) Veicular informações que visejn à prevenção, a minimizaçãojdos riscos e à 

proteção à vulnerabilidade, busca4lo a produção de espaços de/nclusão social, 

com ações que ampliem o senti4nto de pertinência social n/'comunidade. por 

meio da atividade física regular, dqesporte e lazer, das prát94 'corporais; 

e) Proporcionar educação per 	ente em atividadeflf1a regular físico-prático 

corporal, nutrição e saúde juntanjente com 
	

família sob a 

forma de coparticipação, acompa4hamenp4 

Rua 

br 
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a 
ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO PREFEITO 

d) Articular ações junto as equipes de PSF, CAPS e demais setores da Secretaria 

Municipal de saúde, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde da 

comunidade; V- contribuir para a ampliação da utilização de espaços públicos de 

convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; 

e) Facilitar o desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais, 

supervisionar de forma compartilhada e participativa junto as equipes; 

» Promover eventos que estimulem ações que valorizem as atividades práticas-

corporais para melhorar a qualidade de vida e saúde da população, entre outras 

atividades inerentes à função. 

PSICÓLOGO 

a) Proceder estudos e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 

elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como teste para determinação de 

características afetivas, intelectuais, sensoriais, interacional e outras; 

b) Entrevista Psicológica; 

c) Elaborar, promover e realizar análises ocupacionais, observando as condições 

de trabalho e as funções e tarefas típicas de cada ocupação, para identificar as 

aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatíveis com as 

exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e orientação no 

campo profissional; 

d) Organizar e aplicar métodos e técni 	de recrutamento, s eção, treinamento, 

acompanhamento e avaliação de /lesempenho e aplicando \,tes e outras 

verificações, a fim de fornecer 4ados a serem utilizados 	 erviços de 

emprego, administração de pes 

e) Participar de programas de oH 

de sondagens de aptidões e ou 

ajustamento do indivíduo no tr 

O Estudar e proceder a forn 

experimental, observando a r 

para obter elementos relevan 

aprendizagem, personalidade e 

(69) 

;oal/e orientação individual; 

nt#ão profissional e vocacional, aplic do testes 

ro/ meios disponíveis, a fim de contrib •r para o 

a4lho e sua consequente auto-realizaÇo. 

Ll4ação de hipóteses e a sua omprovação 

ajidade e efetuando experiên 	laboratório, s de labo 

nos processos de 	scim nto, inteligência, 

/)utros aspeç 	comporpm,e humano; 
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t 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO PREFEITO 

g) Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outras espécies, 

que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, elaborando psicodiagnósticos e 

outros métodos de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamentos 

psicológico dos distúrbios emocionais e de personalidade; 

h) Elaborar, aplicar e analisar testes, utilizando métodos psicológicos do seu 

conhecimento, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, 

traços de personalidade e outras características pessoais, desajustamento ao meio 

social ou ao trabalho e outros problemas de ordem psíquica, para indicar a 

terapia adequada; 

i) Prestar atendimento psicológico a pessoas, reunindo informações a respeito de 

pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidas em testes e exames, 

para fornecer subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das 

respectivas enfermidades; 

j) Diagnosticar a existência de problemas na área de psicomotricidade, disfunções 

cerebrais mínimas, disritmia, dislexias e outros distúrbios psíquicos, para 

aconselhar o tratamento adequado; 

k) Realizar atendimento psicoterápico individual e em grupo, utilizando-se de 

métodos e técnicas adequadas a cada caso, para auxiliar o indivíduo no seu 

ajustamento ao meio social; 

1) Participar de currículos e programas educacionais, estudando a importância da 

motivação do ensino, novos métodos de 

melhor receptividade e aproveitamento do 

m)Participar da execução de programas de 

com vistas as técnicas de ensino a serenja 

dos programas de aprendizagem e das 

técnicas mais eficazes; 

e trëIhaQento, com vistas a 

e a seu auto re 

ão popular, proce'ç, do estudos 

s, baseando-se no coMecimento 

LS individuais, para deição de 

n) Supervisionar e acompanhar a 

psicopedagógico, utilizando os 

personalidade e do psicodiagnóstico, 

o) Colaborar na execução de trabaili 

ução dos programas de reeucação 

hecimentos sobre a psicoy(gia da 

a promover o ajustamento d indivíduo; 

de educação comunidades, 

analisando e diagnosticando casos jia área- -cTé sua 

dificuldades decorrentes 

Rua São Lucas, 2476, Sélõr 06 	Buritis - 40 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE Do PREFEITO 

p) Responsabilizar-se pelo arquivo de dados psicológicos, utilizando informações 

colhidas em entrevistas, testes psicológicos e anotações, a fim de assegurar o 

tratamento ético, conforme disposição prevista em código de ética; 

q) Participar da elaboração de projetos, estudos e pesquisas na área; 

r) Orientar servidores de classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que 

deverão ser desenvolvidas; 

s) Executar outras tarefas correlatas. 

RECEPCIONISTA 

a) Realizar atendimento ao público, seja recebendo a pessoa presencialmente na 

recepção de um estabelecimento ou pelo telefone e e-mail. 

b) Realizar agendamentos, fornecer informações e orientar a circulação de 

pessoas e pacientes, esclarecer dúvidas, controlar as chaves e acessos e registrar 

todas as informações. 

c) Executar outras atividades correlatas. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

a) Realizar atividades de administração geral, com atuação em todas as áreas, 

principalmente os referentes à estatística, administração de recursos humanos, 

financeiros e orçamentários, e serviços administrativos ligados à Secretaria 

Administrativa, com a seguinte especificação: sobre a 

aplicação de Resolução, normas e 	 referentes à 
	

geral 

ou específica, bem como prestar inforn 

onde estiver lotado; 

b) Executar atividades de complexidade 

de processo de interesse geral ou especí: 

tramitação; 

c) Orientar e aplicar formulários de 

documentos; 

d) Receber e controlar material d 

providenciar a sua reposição; 

e) Fazer controle de frequência e 

Rua Silo Lucas, 2476, Seto'?tÉ 
Fone: (69) 32S4-2383 - 

no âmbito do setor 

cliana, tais como o estudo eàanú1ise 

do setor, bem como acompai4iar  sua 

squisa, redigir atos 	J.tativos e 

consumo e pejfl2at 	m como 
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m~ 
ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 
GABINETE DO PREFEITO 

1) Preparar anotações funcionais dos servidores; 

g) Manter registro e controle de bens patrimoniais; 

h) Efetuar cálculos sobre tributos e impostos; 

i) Organizar e atualizar os arquivos em geral; 

j) Preencher livros administrativos, fichas e boletins; 

k) Participar da elaboração do relatório anual; 

1) Executar outras atividades que tenham correlação com as atribuições do cargo. 

TÉCNICO EM ALTO CAI) 

a) Elaborar trabalhos de desenhos de obras públicas, referentes a projetos de 

engenharia em geral; 

b) Elaborar desenhos arquitetônicos; 

c) Elaborar desenhos de anteprojetos de urbanismo, obras e edificações; 

d) Desenhar, copiar, reduzir e ampliar mapas, plantas e outros; 

e) Fazer gráficos artísticos em geral, desenhos de letras ou com ampliação de 

letras prontas; 

O Desenhar fichas, formulários e outros; 

g) Calcular cadernetas a planilhas de coordenador para desenhos de plantas de 

levantamentos topográficos; 

h) Auxiliar na elaboração de audiovisuais, 	(o e outros; 

i) Zelar pela limpeza, conservação e 
	

dos aparelhos e 

utilizados e do loca de trabalho; 

j) Prestar informações a seus superiores e 	outras tarefas 

TRABALHADOR BRAÇAIS 

a) Proceder à limpeza de vias, praças e 

b) Execuções de atividades de tapa-bui 

de sarjetas, limpezas de boca de lobo, fi 

assentamento de blocos sextavados, ca 

veículos tipo caminhões, axilar pedi 

gerais e demais atividades correlatas; 

c) Proceder ao recolhim ento---de  

ds logradouros públicos; 

reconstrução de meio-fio, 

ação de blocos sextavadosyfnanilhas, 

e descarga de materiajt'e objetos de 

carpinteiros e 

Fone: (69) 52Y&L2383 - CNTXJ 01.266. 
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EsTAD0.pE RONDÔNIA 
PREFEITURA MtNÏiÍFAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

encaminhando-o ao local que lhe for indicado !como  destino; 

d) Efetuar a pintura de meios-fios, bancos de jardins, faixas, árvores e demais 

objetos que lhe foram determinados; 

e) Efetuar a limpeza de lotes urbanos, quando solicitado pelo setor competente; 

1) Efetuar a construção de viveiros e adequação dos mesmos às necessidades da 

Secretaria competente; 

g) Proceder ao enchimento de sacolinhas de mudas, bem como, efetuar o plantio 

das espécies necessárias, cuidando da sua germinação e crescimento até sua entrega 

a terceiros para efetivo plantio; 

h) Auxiliar a Secretaria nas atividades relativas ao setor, compartilhando 

conhecimentos de plantio, limpeza e conservação das espécies cultivadas; 

i) Executar outras atividades atribuídas ao cargo, ou a área que lhe são próprias. 

VIGIA 

a) Fazer ronda inspeção em intervalos fixados, adotando providências imediatas a 

evitar roubos, incêndios e danificações nos edifícios e materiais sob sua guarda; 

b) Fiscalizar a entrada e salda de pessoas e veículos, pelos portões ou portas de 

acesso ao local que estiver sob sua responsabilidade; 

c) Verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a entrada 

de pessoas não autorizadas; 

d) Verificar se as portas e janelas estão 

e) Investigar quaisquer condições anorr 

O Responder as chamadas telefônicas e 

g) Solicitar quando for o caso, ident 

que tenha observado; 

recados; 

ou autorização das pesss para o 

ingresso nas repartições públicas; 	
/ 

h) Zelar pela ordem e segurança da árba 

i) Comunicar o (a) chefe imediato as/ir 

j) Manter vigilância permanente rjos 

sob sua responsabilidade; 

gularidades que tiver conhecimento) 

locais de acesso ao público, dqlante o 

expediente das repartições; 

k) Efetuar outras tarefas correlatas 4 cargo. 

ZELADORA 

a) Responsável pela 

Rua São Lucas, 2476,Yrõfl 
Fone: (69) 3?39  -2383 - 

24126 



ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

constantes no órgão lotado; 

b) Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução limpeza e conservação 

dos equipamentos e móveis das instalações; 

e) Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão, conforme 

solicitado pelo chefe superior; 

d) Manter a higiene, possibilitando o ambiente propício de trabalho; 

e) Organizar pedidos de materiais necessários ao funcionamento dos serviços sob 

sua responsabilidade; 

1) Realizar faxinas, com limpeza de forro, janelas e organização de objetos, 

equipamentos e móveis em seus respectivos locais. 

g) Acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os 

funcionários da unidade escolar ou local de lotação e os usuários dos serviços 

educacionais; 

h) Usar adequadamente os materiais destinados à limpeza; 

i) Desempenhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso de 

responsabilidade, zelo, discrição e honestidade; 

j) Levar ao conhecimento do gestor escolar ou chefe de departamento as 

irregularidades detectadas; 

k) Conhecer e cumprir os termos do Regimento Interno da unidade escolar ou 

Local de lotação; 

1) Efetuar outras tarefas correlatas ao cargo. 

Art. 3° Os valores dos vencimentos dos 

constantes nas Leis Municipais, com base nos vei 

efetivos, bem como, os cargos criados anteriom 

sofrer adequações nos contratos acrescentando dir€ 

Art. 4° Fica incluído no orçamento vigente 

desta Lei, nas dotações de despesa pessoal e nas 

Art. 5° Fica autorizado em caráter exce; 

seletivos de Agente Comunitário de Endemias já 

ao vencimento, previsto na Lei 1086/2017 no 

e trata o artigo antè%4¼or  são os 

da carreira inicia l dos s\rvidores 

por meio de teste seletivo, 

previstos em Lei Municipal. 

DA), e na LDO as despesas prove ientes 

ctivas Unidades Orçamentárias. 

ii a prorrogação dos contrat dos testes 

Ltratados cujo os 	 m prestes 

demonstrativos 	artigo 2°, etroa indo 

os efeitos desta Lei ao vencimento dos contratck em 

pandemia e a grande demanda da área 

 

okeríodb de 

Rua Sdo Lucas, 24 76 ketor 06—
Fone: (69) 32384f3—C 

ro.gov.br  

MUM 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFELTU 	CU'AL DE BURITIS 

3 INETE DO REFEITQ 

Art. 6 0  Esta Lei entra em y4gor na data de su publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 	 / 

/ 	
metejo Pre *to do Município de Buritis - 

/ 	 O, aos 4ze di do mês de março de dois 

PJJIA 

n Mural 
frreItuve çJ&iMlpS de Lrtã 

Wi.tàJi ia KPcskç  ffe,ye ira 
Assessora de Pobhcaçào de Atos OÍiCia 
o Agt4Êe(aÇào do Penal da Transparência 

Mal, 8866 PMBIRO 

Pftbfjcaao nas Silos 
ii 
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