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                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 
Função 

Essencial 

Organizar o ambiente de trabalho, higienizado a cozinha e seus utensílios; separar e preparar os alimentos que serão manipulados pelos cozinheiros 

posteriormente; auxiliar cozinheiro em trabalhos específicos de cozimento e distribuição dos alimentos. 

Detalhada 1- Abrir a cozinha e acender as luzes logo que chega ao ambiente de trabalho.  

2- Varrer e passar pano no chão da cozinha. 

3- Lavar o chão da cozinha com água e sabão quando houver necessidade, deixando-a em condições adequadas para o uso. 

4- Verificar as solicitações de trabalho que será realizado ao longo do dia: o que utilizar para cozimento, como preparar, como conservar, etc. 

5- Separar utensílios utilizados diariamente para o preparo dos alimentos. 

6- Verificar as condições de uso e enxaguar os utensílios separados. 

7- Lavar panelas e utensílios de cozinha após sua utilização. 

8- Limpar eletrodomésticos, fogão, pia, azulejos, armários, gavetas, chão da cozinha, exaustor, etc, conforme a necessidade do ambiente. 

9- Auxiliar cozinheiro no recebimento dos alimentos e outros materiais solicitados. 

10- Auxiliar cozinheiro na estocagem e condições de armazenagem de alimentos e materiais de cozinha. 

11- Verificar a relação de materiais solicitados pelo cozinheiro para o preparo dos alimentos ao longo do dia de trabalho. 

12- Lavar, picar, triturar, cortar, etc, alimentos e temperos que serão utilizados. 

13- Temperar alimentos, conforme solicitação do cozinheiro. 

14- Deixar semiprontos determinados alimentos e/ou molhos, conforme necessidade do cozinheiro. 

15- Fornecer alimentos e utensílios, conforme solicitação do cozinheiro, durante o preparo dos alimentos. 

16- Acender bocas de fogão e fornos. 

17- Colocar panelas com água no fogo para esquentar ou ferver, conforme solicitação do cozinheiro ou seguindo uma rotina de trabalho. 

18- Controlar o tempo de aquecimento da água. 

19- Auxiliar o cozinheiro no tempo de cozimento dos alimentos. 

20- Degustar os alimentos verificando necessidades de temperos durante o seu preparo. 

21- Auxiliar na organização da distribuição dos alimentos aos funcionários. 

22- Servir os alimentos. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. 

Conhecimentos: Técnicas de preparação e conservação de alimentos em larga escala e básico em informática. 

Habilidades: Habilidade manual, agilidade e asseio.  
* Referência da Grade de Salário Base / Auxiliar em Serviços de Alimentação. 
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CARGO: AUXILIAR EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - AUXILIAR DE 

COZINHA (efetivo) 


