
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ESTADO DE PERNAMBUCO

A N E X O  I  –  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 9

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 101: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – ELETRICISTA, ENCANADOR

Requisitos: Nível fundamental 

Atribuições: Auxiliar nos serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica e marcenaria, nas dependências das unidades,
conforme demanda e orientação da supervisão imediata; utilizar ferramentas e equipamentos apropriados para cada tipo de
atividade, inclusive trabalhos em altura,  fazendo uso dos acessórios de segurança exigidos, conforme legislação vigente;
cuidar da segurança dos servidores e público em geral durante a execução dos serviços de manutenção; limpar e organizar os
locais onde foram realizados os serviços de manutenção, removendo entulhos, varrendo, eliminando resíduos e manchas;
zelar pela conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços de manutenção, requisitando sua
reposição quando necessário; controlar o estoque de materiais, peças, componentes, ferramentas e equipamentos, verificando
quantidades e registrando em documentos e planilhas sua movimentação; colaborar em eventos desenvolvidos na Câmara
Municipal,  executando atividades de apoio conforme orientações superiores;  executar  outras tarefas compatíveis  com as
previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento, quando indicado. 

CARGO 102: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Requisitos: Nível fundamental 

Atribuições: Coletar os lixos, colocando-os em recipientes apropriados; efetuar a limpeza de armários e mesas; efetuar a
limpeza e higienização das dependências,  para manter  um bom aspecto de higiene e limpeza;  lavar  vidros,  espelhos e
persianas; limpar escadas, pisos e utensílios; providenciar a lavagem e guarda dos utensílios para assegurar sua posterior
utilização; receber, armazenar e controlar o estoque dos produtos alimentícios e de material de limpeza, requisitando a sua
reposição sempre que necessário, a fim de atender ao expediente da Câmara de Vereadores; remover o pó dos móveis e
paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as
necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento, quando indicado. 

CARGO 103: COPEIRO/GARÇOM 

Requisitos: Nível fundamental 

Atribuições: Atuar  na copa da Câmara Municipal  preparando café,  chá suco,  entre outros  a  ser  servido  a servidores  e
visitantes utilizando equipamentos e suprimentos à disposição; servir café, chá, água, sucos entre outros aos servidores e
visitantes dispondo os copos plásticos, de vidro ou xícaras em bandejas seguindo uma programação estabelecida; abastecer e
disponibilizar garrafas térmicas para os servidores conforme orientação; cuidar da ordem e limpeza do local e utensílios de
trabalho; responsabiliza-se pela reposição de utensílios e suprimentos; servir nas sessões, reuniões e audiências promovidas
pela Câmara Municipal; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara
municipal; participar de treinamento, quando indicado. 

CARGO 104: GUARDA DE PATRIMÔNIO 

Requisitos: Nível fundamental 

Atribuições: Proteger  os  bens,  equipamentos,  serviços,  instalações  e  prédios  da  Câmara  Municipal,  desempenhando
atividades de proteção ao patrimônio público, guardando-os e vigiando-os contra danos e atos de vandalismo; exercer a
vigilância  diurna e  noturna nas  diversas  dependências;  fazer  rondas  de inspeção de  acordo com os  intervalos  fixados;
observar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos das dependências da Câmara Municipal do Cabo de Santo
Agostinho; verificar  perigos de incêndio,  inundações e alertar  sobre instalações precárias;  abrir  e fechar  portas,  portões,
janelas e ligar e desligar equipamentos e máquinas; fazer comunicação sobre qualquer ameaça ao patrimônio municipal;
executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal; participar de
treinamento, quando indicado. 

CARGO 105: JARDINEIRO

Requisitos: Nível fundamental 

Atribuições: Diariamente aparar a grama nas áreas verdes da Câmara Municipal, utilizando equipamento específico fornecido
pelo órgão, mantendo a altura desejada do gramado, zelando pela conservação do prédio; fazer a poda de plantas em vasos e
jardins mantendo a estética e harmonia; limpar o local e remover os resíduos para o lixo; requisitar o material necessário ao
trabalho; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal;

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo I - Dos Requisitos e Atribuições dos Cargos - Edital de Abertura nº 01/2019                                                                                  | Página 1 de 3



preparar e cuidar de jardins dando um aspecto limpo e organizado ao Poder Legislativo; participar de treinamento, quando
indicado. 

NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: ARQUIVISTA 

Requisitos: Nível médio 

Atribuições:  Organizar  arquivo  da  Câmara  Municipal  e  circulação  interna  dos  documentos;  fazer  a  catalogação  dos
documentos; fazer controle do arquivo quanto a sua temporalidade estabelecendo critérios para descarte; definir tipologia dos
documentos, realizando a atualização do arquivo físico do sistema; trabalhar com organização e iniciativa; executar outras
tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento,
quando indicado. 

CARGO 202: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Requisitos: Nível médio 

Atribuições: Protocolar e despachar documentos efetuando registro quanto ao destino, data e outras informações; digitar
correspondências, relatórios, circulares e outros documentos seguindo padrões estabelecidos a fim de atender as exigências
do órgão; controlar material de expediente e instrumentos utilizados na área preparando requisições, conferindo e entregando
quando solicitado; realizar controles diversos dentro de sua área de atuação; providenciar a duplicação de documentos e o
recolhimento  de  assinaturas;  transmitir  e  receber  e-mail,  verificando  prazo  de  resposta  e  remetendo  aos  responsáveis;
entregar correspondências da Câmara em bancos, secretarias e outros órgãos públicos e privados; executar outras tarefas
compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento, quando
indicado. 

CARGO 203: MOTORISTA 

Requisitos: Nível médio, carteira de habilitação AB 

Atribuições: Dirigir veículo leve sempre verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do motor e
testando freios e parte elétrica; conduzir o veículo para revisões, manutenções, reparos e limpeza sempre que necessário;
zelar pelo bom comportamento no trânsito, utilizando sempre os conceitos de direção preventiva e respeitando em todas as
situações as regras de trânsito; fazer o abastecimento do veículo sempre que necessário; executar outras tarefas compatíveis
com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento, quando indicado. 

CARGO 204: RECEPCIONISTA 

Requisitos: Nível médio 

Atribuições: Controlar a entrada e a saída de visitantes, autoridades e prestadores de serviços; fazer o cadastro em sistema
eletrônico dos visitantes, autoridades e prestadores de serviço concedendo cartão de visitante para liberação pela catraca
eletrônica; atender chamadas telefônicas; fazer o controle das chaves através de claviculário devidamente organizado; receber
correspondência e encaminhar com o devido protocolo para o setor ou servidor responsável; seguir os documentos legais
próprios de órgão para controle de acesso do público em geral; prestar atendimento ao público esterno e servidores da casa
sempre de forma agradável, solícita e colaborativa; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com
as necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento, quando indicado. 

CARGO 205: SECRETÁRIA/O 

Requisitos: Nível médio 

Atribuições: Fazer controle da agenda dos Vereadores; despachar e conferir dos documentos dos gabinetes; organizar de
arquivo do gabinete; realizar atendimento telefônico; recepcionar os visitantes dos gabinetes; planejamento e organização de
eventos dos gabinetes; preparar reuniões; fazer atas; ter conhecimento de informática; ter boa comunicação; executar outras
tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento,
quando indicado. 

CARGO 206: TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Requisitos: Nível médio 

Atribuições: elaborar programas de computador, conforme necessidade da Câmara Municipal; Instalar e configurar softwares
e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; Organizar e controlar os
materiais necessários para a execução das tarefas; notificar e informar aos usuários do sistema sobre qualquer falha ocorrida;
executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e
instalação  de  módulos,  partes  e  componentes;  Controlar  e  zelar  pela  correta  utilização  dos  equipamentos;  auxiliar  na
execução  de  planos  de  manutenção,  dos  equipamentos,  dos  programas,  das  redes  de  computadores  e  dos  sistemas
operacionais; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal;
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participar de treinamento, quando indicado. 

CARGO 207: TÉCNICO EM MÍDIAS SOCIAIS 

Requisitos: Nível médio 

Atribuições:  Atualizar,  monitorar  e  gerar  conteúdo  das  redes  sociais  oficiais  em  aplicativos  e  na  rede  mundial  de
computadores; produzir conteúdo relevante que sejam de interesse público e gerem engajamento; executar outras tarefas
compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento, quando
indicado. 

CARGO 208: TÉCNICO DE SOM 

Requisitos: Nível médio 

Atribuições:  Prestar  assistência  técnica  e  manutenção de equipamentos  de som;  executar  montagem e instalações  de
equipamentos de som elétrico e eletrônico; executar reparos, recuperação, ajustagem e calibragem de equipamentos de som
elétrico e eletrônico; assegurar a transmissão do som de forma eficiente; verificar a qualidade de transmissão do som fazendo
os acertos exigidos; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara
municipal; participar de treinamento, quando indicado. 

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ADVOGADO 

Requisitos: Nível superior com habilitação em direito e com OAB 

Atribuições: Prestar assistência jurídica em áreas relacionadas à aplicação de leis, decretos e regulamentos, examinando
processos específicos, emitindo pareceres e elaborando documentos jurídicos de interesse da Câmara Municipal; Pesquisar,
analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor; Examinar processos específicos, emitir  pareceres e elaborar
documentos jurídicos pertinentes; Pesquisar jurisprudência, doutrina e analogia; Prestar informação jurídica aos Vereadores, à
Administração da Câmara Municipal e aos servidores, quando solicitado; Executar outras tarefas compatíveis com as previstas
no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento, quando indicado. 

CARGO 402: CONTADOR 

Requisitos: Nível superior com habilitação em ciências contábeis 

Atribuições: Prestar assessoramento ao Presidente, à Mesa, às comissões, aos vereadores e aos demais servidores sobre
matéria contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e tributária; Auxiliar na seleção de informações de ordem contábil para
orientar  decisões;  Assessorar  na elaboração de plano de contas  e  normas de trabalho da contabilidade;  Assessorar  na
escrituração de documentos contábeis; Emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária; Preparar
relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária; Assessorar as áreas técnicas na construção e
manutenção do Portal Transparência do Legislativo; Elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros sempre que solicitado;
Controlar o ativo permanente classificando o bem no sistema patrimonial, definir taxa de amortização, depreciação e exaustão,
registrar a movimentação dos ativos, realizar o controle físico com o contábil; Executar outras tarefas afins, a critério da chefia
imediata; participar de treinamento, quando indicado.

CARGO 403: JORNALISTA 

Requisitos: Nível superior com habilitação em comunicação social 

Atribuições: Elaborar notícias para divulgação; processar a informação; priorizar a atualidade da notícia; divulgar notícias
com objetividade; honrar o compromisso ético com o interesse público; respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas; adequar a linguagem ao veículo; Definir, buscar e entrevistar fontes de informação; selecionar dados;
confrontar dados, fatos e versões; apurar e pesquisar informações; Redigir textos jornalísticos; fotografar e gravar imagens
jornalísticas;  gravar  entrevistas  jornalísticas;  ilustrar  matérias  jornalísticas;  revisar  os  registros  da  informação;  editar
informação; questionar, interpretar e hierarquizar a informação; contextualizar fatos; organizar matérias jornalísticas; planejar a
distribuição das informações no veículo de comunicação; formatar a matéria jornalística; abastecer e acessar banco de dados,
imagens e sons;  Executar  outras tarefas compatíveis  com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara
municipal; participar de treinamento, quando indicado. 
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