PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853

CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2010
“ANEXO I”

A descrição das atividades a serem desempenhadas pelos candidatos, se aprovados e
chamados em lista de classificação, aos empregos públicos previstos e enumerados no subitem 1.1 do
Edital são as seguintes:
* AUXILIAR DE SEGURANÇA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
• exercer a vigilância de edifícios e logradouros públicos municipais, evitando invasões,
furtos, roubos e outros incidentes; manter a ordem pública e proteger os serviços públicos
municipais, colaborando com os órgãos de segurança estadual e federal.
DESCRIÇÃO DETALHADA

•

manter vigilância sobre depósitos de materiais, pátios, áreas abertas, terminal
rodoviário, estação rodoviária, mercados públicos, parques, hortos florestais, centros de
esportes, escolas, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições
municipais;


percorrer sistematicamente as dependências de próprios municipais ou edifícios
ocupados pelos órgãos da Administração Municipal e áreas adjacentes, verificando se
portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente;



fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas dependências de edifícios municipais,
prestando informações, efetuando encaminhamentos e examinando autorizações, para
garantir a segurança do local;



zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda, vigiar materiais e
equipamentos destinados a obras, impedir a invasão de edifícios públicos e áreas
municipais de produção agrícola,



fazer cumprir as leis e regulamentos adotando medidas preventivas, ostensivas e
repressivas para proteger pessoas e bens;



atender a visitantes, em repartições públicas municipais, identificando-os e
encaminhando-os aos setores procurados;



comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas;



contatar, quando necessário, órgãos da Segurança Pública Estadual ou Federal
conforme o fato ocorrido.



encarrega-se de encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio,
recebendo e encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências
desagradáveis.



dirigir veículos oficiais, após ser avaliado, de acordo com as especificações de sua
Carteira Nacional de Habilitação.

