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O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ! 

ANEXO I 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar trabalhos braçais em geral, proceder a 

limpeza  e conservação de objetos e utensílios de mesa e serviços de refeição, executar 

trabalhos domésticos em repartições do Município. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Carregar e descarregar veículos em geral, 

transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; 

proceder abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e 

remover lixos e detritos das ruas e próprios municipais; proceder à limpeza de oficinas, baias, 

cocheiras, gaiolas, depósitos de lixo e detritos orgânicos, inclusive em gabinetes sanitários 

públicos ou em próprios municipais; cuidar dos sanitários, recolher lixo à domicílio, 

operando nos caminhões de asseio público; auxiliar em tarefas de construção, calçamento e 

pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e 

contagem de materiais, auxiliar no serviço de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e 

auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura 

(plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc); aplicar inseticidas e 

fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; molhar 

plantas; cuidar de recipientes de lixo, currais, terrenos baldios e praças; alimentar animais 

sob supervisão; cuidar de ferramentas, máquinas e veículos de qualquer natureza; fazer o 

serviço de faxina em geral; limpar tapetes, trilhos e capacho; lavar pisos, janelas, louças, 

vidros e objetos de metal utilizados nas refeições; polir objetos de metal; limpar e arrumar 

mesas; transportar alimentos de cozinha para a sala de refeições ou para quartos de doentes 

e enfermarias; lavar vestuário e roupas de cama e mesa; passar a ferro e fazer consertos na 

roupa lavada; arrumar camas e fazer limpeza de dormitórios, alojamentos e demais 

dependências; recolher detritos e colocá-los nos recipientes para isso destinados; varrer 

pátios; fazer café e servi-lo; limpar alimentos; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) HORÁRIO:  40 (quarenta) horas semanais. 

b) OUTROS: O exercício do cargo poderá exigir a realização dos trabalhos de limpeza 

antes e depois do expediente das repartições, uso de uniforme, sujeito ao uso de uniforme e 

equipamentos de proteção individual. 

 
Lagoa dos Três Cantos/RS, 06 de janeiro de 2023. 

 

 

SERGIO ANTONIO LASCH 

Prefeito Municipal     

mailto:pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br

