PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP
Concurso Público de Provas Nº 02/2018

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Cargo

1.01 - Guarda Vidas

1.02 - Oficial de
Manutenção - Eletricista

1.03 - Oficial de
Manutenção - Encanador

1.04 - Oficial de
Manutenção - Pedreiro

1.05 - Oficial de
Manutenção – Pintor

Descrição das Atividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.

Orientar os banhistas quanto às determinações de todos os regulamentos para o uso das dependências da Piscina Municipal.
Zelar pela correta utilização de todos os equipamentos da Piscina Municipal, fazendo cumprir os regulamentos estabelecidos.
Aplicar medidas educativas e disciplinares imediatas aos banhistas, quando do descumprimento de alguma norma estabelecida.
Encaminhar à Diretoria de Esportes e Recreação relatórios sobre incidências de ordem administrativa ou disciplinar ocorridas no local.
Zelar, sobretudo pela integridade física dos banhistas, fazendo o resgate e prestando os primeiros socorros nos casos de acidentes ou
afogamento.
Desenvolver outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria de Esportes e Recreação ou chefia responsável.
Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público.
Executar obras de alvenaria, concreto, assentamento de telhas, reparos, adequações, revestimentos e acabamentos.
Interpretar desenhos, croquis, esquemas e especificações e utilizar processos e instrumentos específicos.
Executar demolições, retirar entulho e limpar a obra.
Dosar e executar mistura de cimento, areia, pedra e água para obter argamassas.
Controlar o nível e o prumo das obras.
Praticar as medidas de segurança determinadas e utilizar equipamentos de proteção apropriados na execução dos serviços.
Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho.
Efetuar conservação e manutenção de edificações e equipamentos em geral.
Efetuar reparos em peças e móveis de madeira e metal e recuperar ou substituir as partes danificadas.
Operar caldeiras de vapor e controlar os tanques de completo, alimentação de água e combustível.
Fazer a leitura e medição de água em hidrômetros e tanques de oxigênio.
Efetuar a manutenção e verificar as condições de funcionamento das centrais de água, de gás, de vácuo e nitroso, central geral de cilindros e do
grupo gerador.
Efetuar a manutenção das tubulações, válvulas, registros, filtros, instrumentos e acessórios, limpar, lubrificar e substituir partes danificadas.
Preparar e aplicar soluções químicas para tratamento de água e realizar o controle da qualidade.
Operar registros e válvula seletora de filtro para drenagem, filtragem e passagem livre da água da piscina.
Efetuar a limpeza de filtros de água de piscina e operar e controlar a válvula seletora e registros.
Operar os dispositivos dos reservatórios de água.
Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas á sua Atividade.
Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público.
Executar obras de alvenaria, concreto, assentamento de telhas, reparos, adequações, revestimentos e acabamentos.
Interpretar desenhos, croquis, esquemas e especificações e utilizar processos e instrumentos específicos.
Executar demolições, retirar entulho e limpar a obra.
Dosar e executar mistura de cimento, areia, pedra e água para obter argamassas.
Controlar o nível e o prumo das obras.
Praticar as medidas de segurança determinadas e utilizar equipamentos de proteção apropriados na execução dos serviços.
Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho.
Efetuar conservação e manutenção de edificações e equipamentos em geral.
Efetuar reparos em peças e móveis de madeira e metal e recuperar ou substituir as partes danificadas.
Operar caldeiras de vapor e controlar os tanques de completa alimentação de água e combustível.
Fazer a leitura e medição de água em hidrômetros e tanques de oxigênio.
Efetuar a manutenção e verificar as condições de funcionamento das centrais de água, de gás, de vácuo e nitroso, central geral de cilindros e do
grupo gerador.
Efetuar a manutenção das tubulações, válvulas, registros, filtros, instrumento se acessórios, limpar, lubrificar e substituir partes danificadas.
Preparar e aplicar soluções químicas para tratamento de água e realizar o controle da qualidade.
Operar registros e válvula seletora de filtro para drenagem, filtragem e passagem livre da água da piscina.
Efetuar a limpeza de filtros de água de piscina e operar e controlar a válvula seletora e registros.
Operar os dispositivos dos reservatórios de água.
Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas á sua Atividade.
Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público.
Executar obras de alvenaria, concreto, assentamento de telhas, reparos, adequações, revestimentos e acabamentos.
Interpretar desenhos, croquis, esquemas e especificações e utilizar processos e instrumentos específicos.
Executar demolições, retirar entulho e limpar a obra.
Dosar e executar mistura de cimento, areia, pedra e água para obter argamassas.
Controlar o nível e o prumo das obras.
Praticar as medidas de segurança determinadas e utilizar equipamentos de proteção apropriados na execução dos serviços.
Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho.
Efetuar conservação e manutenção de edificações e equipamentos em geral.
Efetuar reparos em peças e móveis de madeira e metal e recuperar ou substituir as partes danificadas.
Operar caldeiras de vapor e controlar os tanques de completo, alimentação de água e combustível.
Fazer a leitura e medição de água em hidrômetros e tanques de oxigênio.
Efetuar a manutenção e verificar as condições de funcionamento das centrais de água, de gás, de vácuo e nitroso, central geral de cilindros e do
grupo gerador.
Efetuar a manutenção das tubulações, válvulas, registros, filtros, instrumentos e acessórios, limpar, lubrificar e substituir partes danificadas.
Preparar e aplicar soluções químicas para tratamento de água e realizar o controle da qualidade.
Operar registros e válvula seletora de filtro para drenagem, filtragem e passagem livre da água da piscina.
Efetuar a limpeza de filtros de água de piscina e operar e controlar a válvula seletora e registros.
Operar os dispositivos dos reservatórios de água.
Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas á sua Atividade.
Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público.
Executar obras de alvenaria, concreto, assentamento de telhas, reparos, adequações, revestimentos e acabamentos.
Interpretar desenhos, croquis, esquemas e especificações e utilizar processos e instrumentos específicos.
Executar demolições, retirar entulho e limpar a obra.

Concurso Público de Provas nº 02/2018

PREFEITURA DE INDAIATUBA/SP - IBC - Página 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP
Concurso Público de Provas Nº 02/2018
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.06 - Oficial de
Manutenção - Serralheiro
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1.07 - Operador de
Máquinas - Escavadeira
Hidráulica
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1.08 - Operador de
Máquinas Motoniveladora
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1.09 - Operador de
Máquinas - Pá
Carregadeira

1.10 - Operador de
Máquinas Retroescavadeira
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Dosar e executar mistura de cimento, areia, pedra e água para obter argamassas.
Controlar o nível e o prumo das obras.
Praticar as medidas de segurança determinadas e utilizar equipamentos de proteção apropriados na execução dos serviços.
Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho.
Efetuar conservação e manutenção de edificações e equipamentos em geral.
Efetuar reparos em peças e móveis de madeira e metal e recuperar ou substituir as partes danificadas.
Operar caldeiras de vapor e controlar os tanques de completa alimentação de água e combustível.
Fazer a leitura e medição de água em hidrômetros e tanques de oxigênio.
Efetuar a manutenção e verificar as condições de funcionamento das centrais de água, de gás, de vácuo e nitroso, central geral de cilindros e do
grupo gerador.
Efetuar a manutenção das tubulações, válvulas, registros, filtros, instrumento se acessórios, limpar, lubrificar e substituir partes danificadas.
Preparar e aplicar soluções químicas para tratamento de água e realizar o controle da qualidade.
Operar registros e válvula seletora de filtro para drenagem, filtragem e passagem livre da água da piscina.
Efetuar a limpeza de filtros de água de piscina e operar e controlar a válvula seletora e registros.
Operar os dispositivos dos reservatórios de água.
Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas á sua Atividade.
Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público.
Executar obras de alvenaria, concreto, assentamento de telhas, reparos, adequações, revestimentos e acabamentos.
Interpretar desenhos, croquis, esquemas e especificações e utilizar processos e instrumentos específicos.
Executar demolições, retirar entulho e limpar a obra.
Dosar e executar mistura de cimento, areia, pedra e água para obter argamassas.
Controlar o nível e o prumo das obras.
Praticar as medidas de segurança determinadas e utilizar equipamentos de proteção apropriados na execução dos serviços.
Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho.
Efetuar conservação e manutenção de edificações e equipamentos em geral.
Efetuar reparos em peças e móveis de madeira e metal e recuperar ou substituir as partes danificadas.
Operar caldeiras de vapor e controlar os tanques de completo, alimentação de água e combustível.
Fazer a leitura e medição de água em hidrômetros e tanques de oxigênio.
Efetuar a manutenção e verificar as condições de funcionamento das centrais de água, de gás, de vácuo e nitroso, central geral de cilindros e do
grupo gerador.
Efetuar a manutenção das tubulações, válvulas, registros, filtros, instrumentos e acessórios, limpar, lubrificar e substituir partes danificadas.
Preparar e aplicar soluções químicas para tratamento de água e realizar o controle da qualidade.
Operar registros e válvula seletora de filtro para drenagem, filtragem e passagem livre da água da piscina.
Efetuar a limpeza de filtros de água de piscina e operar e controlar a válvula seletora e registros.
Operar os dispositivos dos reservatórios de água.
Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas á sua Atividade.
Operar Máquina Escavadeira Hidráulica, e outros veículos específicos, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de
solo, pavimentação, conservação de vias e carregamento e descarregamento de material.
Acionar o motor, conduzir e manobrar a máquina, manipular os comandos de marcha e direção e posicioná-la conforme as necessidades do
serviço.
Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina e acionar pedais e alavancas de comando para escavar, carregar,
mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e outros materiais.
Zelar pela qualidade do serviço, controlar o andamento das operações e efetuar os ajustes necessários.
Praticar as medidas de segurança determinadas para a operação e estacionamento da máquina para evitar possíveis acidentes.
Efetuar pequenos reparos de urgência com a utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o funcionamento da máquina.
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e efetuar os testes necessários.
Anotar dados e informações sobre os serviços realizados, sobre o consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao Cargo.
Operar Máquina Motoniveladora, e outros veículos específicos, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo,
pavimentação, conservação de vias e carregamento e descarregamento de material.
Acionar o motor, conduzir e manobrar a máquina, manipular os comandos de marcha e direção e posicioná-la conforme as necessidades do
serviço.
Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina e acionar pedais e alavancas de comando para escavar, carregar,
mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e outros materiais.
Zelar pela qualidade do serviço, controlar o andamento das operações e efetuar os ajustes necessários.
Praticar as medidas de segurança determinadas para a operação e estacionamento da máquina para evitar possíveis acidentes.
Efetuar pequenos reparos de urgência com a utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o funcionamento da máquina.
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e efetuar os testes necessários.
Anotar dados e informações sobre os serviços realizados, sobre o consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao Cargo.
Operar Máquina Pá carregadeira, e outros veículos específicos, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo,
pavimentação, conservação de vias e carregamento e descarregamento de material.
Acionar o motor, conduzir e manobrar a máquina, manipular os comandos de marcha e direção e posicioná-la conforme as necessidades do
serviço.
Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina e acionar pedais e alavancas de comando para escavar, carregar,
mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e outros materiais.
Zelar pela qualidade do serviço, controlar o andamento das operações e efetuar os ajustes necessários.
Praticar as medidas de segurança determinadas para a operação e estacionamento da máquina para evitar possíveis acidentes.
Efetuar pequenos reparos de urgência com a utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o funcionamento da máquina.
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e efetuar os testes necessários.
Anotar dados e informações sobre os serviços realizados, sobre o consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao Cargo.
Operar Máquina Retroescavadeiras, e outros veículos específicos, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo,
pavimentação, conservação de vias e carregamento e descarregamento de material.
Acionar o motor, conduzir e manobrar a máquina, manipular os comandos de marcha e direção e posicioná-la conforme as necessidades do
serviço.
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Máquinas - Trator de
Esteira
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1.13 - Operador de
Máquinas - Tratorista
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Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina e acionar pedais e alavancas de comando para escavar, carregar,
mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e outros materiais.
Zelar pela qualidade do serviço, controlar o andamento das operações e efetuar os ajustes necessários.
Praticar as medidas de segurança determinadas para a operação e estacionamento da máquina para evitar possíveis acidentes.
Efetuar pequenos reparos de urgência com a utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o funcionamento da máquina.
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e efetuar os testes necessários.
Anotar dados e informações sobre os serviços realizados, sobre o consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao Cargo.
Operar Máquina Rolo Compactador, e outros veículos específicos, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo,
pavimentação, conservação de vias e carregamento e descarregamento de material.
Acionar o motor, conduzir e manobrar a máquina, manipular os comandos de marcha e direção e posicioná-la conforme as necessidades do
serviço.
Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina e acionar pedais e alavancas de comando para escavar, carregar,
mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e outros materiais.
Zelar pela qualidade do serviço, controlar o andamento das operações e efetuar os ajustes necessários.
Praticar as medidas de segurança determinadas para a operação e estacionamento da máquina para evitar possíveis acidentes.
Efetuar pequenos reparos de urgência com a utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o funcionamento da máquina.
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e efetuar os testes necessários.
Anotar dados e informações sobre os serviços realizados, sobre o consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao Cargo.
Operar Trator de Esteira e outros veículos específicos, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo,
pavimentação, conservação de vias e carregamento e descarregamento de material.
Acionar o motor, conduzir e manobrar a máquina, manipular os comandos de marcha e direção e posicioná-la conforme as necessidades do
serviço.
Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina e acionar pedais e alavancas de comando para escavar, carregar,
mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e outros materiais.
Zelar pela qualidade do serviço, controlar o andamento das operações e efetuar os ajustes necessários.
Praticar as medidas de segurança determinadas para a operação e estacionamento da máquina para evitar possíveis acidentes.
Efetuar pequenos reparos de urgência com a utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o funcionamento da máquina.
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e efetuar os testes necessários.
Anotar dados e informações sobre os serviços realizados, sobre o consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao Cargo.
Operar Trator e outros veículos específicos, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação,
conservação de vias e carregamento e descarregamento de material.
Acionar o motor, conduzir e manobrar a máquina, manipular os comandos de marcha e direção e posicioná-la conforme as necessidades do
serviço.
Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina e acionar pedais e alavancas de comando para escavar, carregar,
mover e levantar ou descarregar terra, areia,cascalho, pedras e outros materiais.
Zelar pela qualidade do serviço, controlar o andamento das operações e efetuar os ajustes necessários.
Praticar as medidas de segurança determinadas para a operação e estacionamento da máquina para evitar possíveis acidentes.
Efetuar pequenos reparos de urgência com a utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o funcionamento da máquina.
Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e efetuar os testes necessários.
Anotar dados e informações sobre os serviços realizados, sobre o consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao Cargo.
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