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CONCURSO PÚBLICO 

 

ERRATA  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que consta no Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público para o cargo de: ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ZELADOR - Edital nº 19/2018, publicado no Diário Oficial do Município de Bauru nos dias 25 (vinte 

e cinco) de agosto e 04 (quatro) de setembro de 2018, resolve RETIFICAR  o Anexo I, Descrição do cargo: 
 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

 

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ZELADOR 

Executar serviços de zeladoria em próprios e instalações municipais, provendo a conservação. Conservar em seu poder as chaves que permitam 
abrir e fechar portões do prédio nos horários estabelecidos pelo superior imediato, percorrendo todas as dependências, inclusive após o 

encerramento das atividades. Receber as pessoas/alunos que participarão das atividades a serem realizadas no espaço. Organizar a recepção de 

pessoas/alunos no local, evitando tumultos. Comunicar a polícia nos casos de tumultos. Observar o prédio, arredores e as pessoas/alunos durante 
a realização das atividades, evitando danos às pessoas e ao patrimônio. Verificar a presença não autorizada de pessoas, não permitindo a entrada 

no local. Verificar a presença não autorizada de pessoas nos vestiários e em outras localidades após o término das atividades. Orientar a utilização 

do local durante as atividades e a utilização do vestiário, caso exista. Verificar carta de autorização para utilização dos estabelecimentos em 
eventos como campeonatos esportivos, festividades, encontros de grupos, etc. Orientar o coordenador dos eventos sobre as normas de uso. 

Comunicar seu supervisor ao verificar irregularidades. Manter-se atento, mesmo na ausência de pessoas, verificando invasões, infrações e 

depredações. Não autorizar nas dependências do prédio o consumo de drogas, álcool, etc. Adotar providências cabíveis e legais em ocorrências 
verificados ao entorno do prédio. Cuidar da vigilância da área interna do prédio, juntamente com os demais servidores. Zelar pela área verde do 

prédio. Verificar, frequentemente (intervalos a serem combinados com o superior) as condições de instalações hidráulicas, elétricas, fundação, 

corrosões em paredes, portas, portões, ferrugens, pintura, etc. Realizar limpezas (locais, frequência e modo de executá-la a serem combinados 
com o superior. Comunicar ao superior a necessidade de reparos. Executar pequenos reparos como pinturas, podas, capinação, consertar 

vazamentos, dedetização, quando solicitado e dentro de suas capacitações. Solicitar ao superior a presença de um especialista, ao constatar a 

impossibilidade em executar determinadas tarefas. Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 
 

 

LEIA-SE:  

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

 

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ZELADOR 

Executar serviços de zeladoria em próprios e instalações municipais, provendo a conservação.Conservar em seu poder as chaves que permitam 

abrir e fechar portões do prédio nos horários estabelecidos pelo superior imediato, percorrendo todas as dependências, inclusive após o 
encerramento das atividades. Receber as pessoas/alunos que participarão das atividades a serem realizadas no espaço. Organizar a recepção de 

pessoas/alunos no local, evitando tumultos. Comunicar a superior imediato em casos de tumultos/conflitos, situações que ofereçam perigo e 

atos de vandalismo. E na ausência deste, contatar as autoridades competentes.  Observar o prédio, arredores e as pessoas/alunos durante a 
realização das atividades, evitando danos às pessoas e ao patrimônio. Verificar a presença não autorizada de pessoas nos diferentes espaços 

do prédio, durante e após o termino das atividades, não permitindo a sua entrada ou permanência no local. Orientar a utilização do local 

durante as atividades e a utilização do vestiário, caso exista. Verificar autorização para utilização dos estabelecimentos em eventos como 
campeonatos esportivos, festividades, encontros de grupos, etc. Orientar o coordenador dos eventos sobre as normas de uso do local. Manter-se 

atento, mesmo na ausência de pessoas, verificando invasões, infrações e depredações.. Adotar providências cabíveis e legais em ocorrências 

verificadas ao entorno do prédio. Cuidar da vigilância da área interna do prédio, juntamente com os demais servidores. Realizar a manutenção 

das áreas verdes do prédio, incluindo hortas, poda, roçada e capinação, mediante capacitação.  Preparar o campo, ginásios e quadras 

para atividades esportivas (demarcação do campo, instalação das redes, etc.).  Verificar, frequentemente (intervalos a serem combinados 

com o superior) as condições de instalações hidráulicas, elétricas, fundação, corrosões em paredes, portas, portões, ferrugens, pintura, etc. do 

ambiente de trabalho e informar ao superior imediato.  Verificar datas de vencimento de extintores, filtros de água, dedetização, 

descupinização, desratização, etc. do ambiente de trabalho e informar ao superior imediato.  Realizar limpeza de todo o complexo, 

incluindo áreas internas e externas do local de trabalho, inclusive da Piscina Municipal.  Executar pequenos reparos, nas áreas internas e 

externas do prédio (pinturas, vazamentos, defeitos em brinquedos do playground, realizar troca de lâmpadas, desde que a rede elétrica 

esteja desligada e até 02 metros de altura, considerando o nível inferior.)  Solicitar ao superior a presença de um especialista, ao constatar a 

impossibilidade em executar determinadas tarefas. 
 

 

Bauru/SP, 06 de setembro de 2018. 
 

A Comissão 

 
 


