
                                                                                                                                  

Referência C1*         Carga Horária: 40 hs semanais          Regulamentação: Lei 6423/13 

 
 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                          

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  

 
Função 

Essencial 
Limpar/organizar e realizar manutenção no setor que trabalha e/ou de áreas externas; auxiliar em instalação, manutenção e imunização, sob orientação técnica; fazer carregamentos: 

carga/descarga; auxiliar na organização de eventos públicos; auxiliar no atendimento ao público; auxiliar em serviços de escritório. 

Detalhada 1- Varrer os arredores do setor em que se encontra. 

2- Carpir terreno, limpar canteiros e realizar podas, mediante capacitação. 

3- Recolher dejetos e animais de vias públicas que estejam em locais inapropriados ou possam apresentar riscos. 

4- Limpar as cortinas, portas, divisórias, paredes, janelas, luminárias e vidros do setor. 

5- Realizar limpezas que necessitam de maior esforço físico. 

6- Trocar lâmpada desde com a rede elétrica desligada e até 02 metros do solo. 

7- Realizar capinação elétrica/motorizada, mediante capacitação. 

8- Recolher galhos e resíduos vegetais oriundos de capinação e poda. 

9- Aplicar defensivos, herbicidas e adubação, mediante orientação e utilização de EPI. 

10-Colocar e conferir placas de identificação nos móveis e objetos do patrimônio público. 

11-Realizar a rega de canteiros/ praças com o caminhão-pipa 

12-Construir cercas e abertura de aceiros. 

13-Auxiliar na conferência e reparos de elétricas e de água e esgoto. 

14-Auxiliar na conferência e reparos de vias públicas, incluindo a parte asfáltica. 

15- Auxiliar em reformas, construções e manutenção em geral de prédios e locais públicos. 

16-Auxiliar em atividades de imunização de animais (rotina ou durante as campanhas de vacinação). 

17- Auxiliar na manutenção de áreas verdes, viveiros e praças. 

18- Auxiliar no preparo de substrato para o solo e no plantio de mudas. 

19- Acompanhar o motorista para distribuição dos materiais. 

20- Carregar/ descarregar móveis e outros materiais dos caminhões.  

21- Carregar/ descarregar produtos alimentícios e medicamentos dos caminhões. 

22- Realizar mudanças nas posições dos móveis dentro dos departamentos, quando solicitado. 

23- Montar/ desmontar palanques e arquibancadas (inaugurações, missas, festas, carnaval, etc.).  

24- Alimentar os animais do zoológico. 

25- Instalar placas nas ruas.  

26- Atender ao telefone. 

27- Fornecer informações para o público. 

28- Solicitar materiais. 

29- Comunicar ao encarregado a necessidade de reparos de equipamentos e estabelecimentos públicos. 

30- Levar documentos a outros setores, quando solicitado. 

31- Conferir documentos com o(s) material(is) recebidos e/ou entregues. 

32-Controlar o recebimento, despacho e distribuição de materiais, incluindo agrotóxicos. 
 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. 

Conhecimentos: Saber discriminar produtos de limpeza, básico de instalação, manutenção e reparo elétrico, construções e reparos e procedimentos de asfaltamento e básico em informática. 

Habilidades: Organização e habilidade manual. Realizará esforço físico manual. 

* Referência da Grade de Salário Base / Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte. 

** As atribuições do cargo de Ajudante Geral variam conforme a Secretaria na qual este se encontra.           

- Versão 1, disponibilizada em julho/2020.        

CARGO: AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 

AJUDANTE GERAL** (efetivo) 


