
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL IV 
 

MECÂNICA E TRANSPORTES 
 
 



1. Cargo:  AUXILIAR DE OFICINA MECÂNICA  
 
2. Descrição sintética:  compreende os cargos que se destinam a executar tarefas 
auxiliares relativas a conserto, regulagem, lubrificação e limpeza de veículos, máquinas 
pesadas e demais equipamentos eletromecânicos. 
 
3. Atribuições típicas: 
 auxiliar na revisão e conserto de sistemas mecânico e elétrico de veículos, máquinas 

pesadas, bombas e aparelhos eletromecânicos, de acordo com orientação recebida; 
 substituir peças e componentes avariados de carros, caminhões e máquinas pesadas, 

segundo instruções recebidas; 
 auxiliar nos trabalhos de chapeação de carrocerias de máquinas e veículos. 
 ajustar a calibragem de pneus, quando necessário, enchendo-os ou esvaziando-os de 

ar comprimido, a fim de mantê-los dentro das especificações predeterminadas; 
 substituir pneus avariados ou desgastados, desmontando a roda do veículo, com 

auxílio de ferramentas adequadas; 
 reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar, consertando e recapeando partes 

avariadas ou desgastadas, com o auxílio de equipamento apropriado para restituir-lhes 
condições de uso; 

 verificar o nível e a viscosidade do óleo de cárter, caixa de mudanças, diferencial e 
demais reservatórios de óleo, para efetuar a complementação ou troca, se necessário; 

 lavar e secar, interna e externamente, veículos e máquinas pesadas pertencentes à 
Prefeitura, utilizando os produtos apropriados, bem como  dar polimento nos  mesmos, 
utilizando produtos específicos; 

 limpar, com jatos d'água ou ar sob pressão, os filtros que protegem os diferentes 
sistemas do motor, após retirá-los com auxílio de ferramentas comuns; 

 lubrificar peças do motor, ferragens de carrocerias, articulações dos sistemas de 
direção, do freio e outros elementos, aplicando o óleo adequado, a fim de zelar pela 
manutenção e conservação do equipamento; 

 limpar o local de trabalho e guardar as ferramentas em locais predeterminados; 
 zelar pela conservação dos equipamentos utilizados no trabalho, comunicando à chefia 

imediata qualquer irregularidade verificada; 
 executar outras atribuições afins. 
 
4. Requisitos para provimento: 

 Instrução - anos iniciais do Ensino Fundamental. 
 
5. Recrutamento: 

 Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 
 
6. Perspectiva de desenvolvimento funcional: 

 Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente superior no cargo que 
ocupa. 



1. Cargo:  BORRACHEIRO 
 
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas 
relativas a calibragem e reparos em câmaras de ar e pneus. 
 
3. Atribuições típicas: 
 ajustar a calibragem de pneus, a fim de mantê-los dentro das especificações 

predeterminadas para cada veículo; 
 substituir pneus avariados ou desgastados, desmontando a roda do veículo, com 

auxílio de ferramentas próprias; 
 providenciar a recauchutagem de pneus sempre que for possível, dentro de adequados 

padrões de qualidade; 
 reparar os diversos tipos de pneumáticos e câmaras de ar, consertando as partes 

avariadas ou desgastadas; 
 estabelecer plano de vistoria permanente, mantendo contato direto com os motoristas 

e operadores de máquinas rodoviárias; 
 limpar o local de trabalho e guardar as ferramentas em locais predeterminados; 
 zelar pela conservação dos equipamentos utilizados no trabalho; 

 executar outras atribuições afins. 
 
4. Requisitos para provimento: 

 Instrução - anos iniciais do Ensino Fundamental. 
 
5. Recrutamento: 

 Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 
 
6. Perspectiva de desenvolvimento funcional: 

 Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente superior no cargo que 
ocupa. 

 



1. Cargo:  MOTORISTA 
 
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a dirigir veículos 
automotores de transporte de passageiros, pequenos ou grandes, ou de transporte de 
cargas leves ou pesadas. 

3. Atribuições típicas: 
 verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como 

devolvê-la, à chefia imediata, quando do término da tarefa; 
 verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 

utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, 
embreagem, faróis, abastecimento de combustível, entre outros; 

 dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos de transporte de passageiros e de 
cargas; 

 conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme 
itinerário estabelecido ou instruções específicas; 

 dirigir ônibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino, verificando 
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: 
pneus, água do radiador, bateria, nível do óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de 
combustível entre outros; 

 conduzir caminhões, verificando diariamente as condições de funcionamento do 
veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, 
sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros, para o transporte de 
cargas; 

 zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 
solução de qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, 
transeuntes e outros veículos; 

 orientar o carregamento de cargas e o embarque de passageiros, a fim de manter o 
equilíbrio do veículo e evitar danos às pessoas e aos materiais transportados; 

 observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e 
largura; 

 zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 
solução de qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, 
transeuntes e outros veículos; 

 fazer pequenos reparos de urgência; 
 manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à 

manutenção sempre que necessário; 
 observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
 anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, 

objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; 
 recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
 executar outras atribuições afins. 
 
 
 
 



4. Requisitos para provimento: 

 Instrução - Ensino Fundamental completo, acrescido de Carteira de Habilitação 
para condução de veículos na categoria “D”. No caso de condução de ambulâncias 
ter habilitação profissional como Motorista de Veículo de Transporte de Pacientes. 

 Experiência: mínimo de 2 (dois) anos no exercício de atividades similares às 
descritas para o cargo. 

 5. Recrutamento: 
 Externo -  no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

6. Perspectiva de desenvolvimento funcional: 

 Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente superior no cargo que 
ocupa. 



1. Cargo:  OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a operar máquinas 
montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que servem para 
nivelar, escavar, mexer ou carregar  terra, pedra, areia, cascalho e similares. 
 
3. Atribuições típicas: 
 operar motoniveladoras, carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica, patrol e 

outros, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, 
pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, 
entre outros; 

 conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de 
marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 

 operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, 
acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar 
ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; 

 zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e 
efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; 

 pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e 
estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; 

 efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, para 
assegurar o bom funcionamento do equipamento; 

 acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus 
implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; 

 anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos 
realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle 
da chefia; 

 executar outras atribuições afins. 
 
4. Requisitos para provimento: 

 Instrução: Ensino Fundamental completo, acrescido de habilitação para a 
condução de máquina pesada. 

 Experiência: mínimo de 2 (dois) anos no exercício de atividades similares às 
descritas para o cargo. 

 
5. Recrutamento: 

 Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 
 

6. Perspectiva de desenvolvimento funcional: 
 Progressão: para o padrão de vencimento imediatamente superior no cargo que 

ocupa. 



1. Cargo:  ELETRICISTA DE AUTOS 

2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a  montar  e reparar as 
instalações elétricas de veículos e máquinas automotoras. 

3. Atribuições típicas: 

 colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e  interruptores,  
utilizando  ferramentas manuais, materiais e elementos de fixação, para estruturar a 
parte geral da instalação elétrica; 

 executar o corte, dobradura e instalação de condutos isolantes e cabos elétricos, 
utilizando equipamentos e materiais diversos, para reparar ou dar prosseguimento à 
montagem; 

 ligar os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e 
material isolante, para completar a instalação; 

 testar a instalação, fazendo-a funcionar em situações reais, para comprovar a exatidão 
do trabalho executado; 

 testar os circuitos da instalação, utilizando aparelhos apropriados, para detectar partes 
ou peças defeituosas; 

 substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, 
materiais isolantes e outros, para devolver à instalação elétrica condições normais de 
funcionamento; 

 executar outras atribuições afins. 
 
4. Requisitos para provimento: 

 Instrução - Ensino Fundamental completo. 

 Experiência - mínimo de 2 (dois) anos no exercício de atividades similares às 
descritas para o cargo. 

5. Recrutamento: 

 Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

6. Perspectiva de desenvolvimento funcional: 

 Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente superior no cargo que 
ocupa. 



1. Cargo: MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
 
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas 
relativas a regulagem, conserto, substituição de peças ou partes de veículos, máquinas 
pesadas e demais equipamentos eletromecânicos. 
 
3. Atribuições típicas: 
 inspecionar veículos em geral, diretamente ou utilizando aparelhos específicos, a fim 

de detectar as causas da anormalidade de funcionamento; 
 desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, peças de transmissão, 

diferencial e outras que requeiram exame, seguindo técnicas apropriadas e utilizando 
ferramental necessário; 

 executar ou acompanhar as tarefas mais complexas de revisão de motores e peças 
diversas, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle, e outros 
equipamentos necessários, para aferir-lhes as condições de funcionamento; 

 regular, reparar e, quando necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, 
alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando  
ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o equipamento e 
assegurar seu funcionamento regular; 

 montar motores e demais componentes do equipamento, guiando-se por esquemas, 
desenhos e especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização; 

 fazer reparos simples ou de maior complexidade no sistema eletromecânico de 
veículos e de máquinas pesadas; 

 orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da 
classe; 

 propor medidas que visem melhorar a qualidade dos trabalhos e agilizar as operações 
 manter limpo o local de trabalho; 
 zelar pela guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza; 
 executar outras atribuições afins. 
 
4. Requisitos para provimento: 

 Instrução - Ensino Fundamental completo. 

 Experiência - mínimo de 2 (dois) anos no exercício de atividades similares às 
descritas para o cargo. 

5. Recrutamento: 

 Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

6. Perspectiva de desenvolvimento funcional: 

 Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente superior no cargo que 
ocupa. 

 


