BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
S.A.B.F. Serviço Autônomo de Balneoterapia e Fisioterapia.
PRAÇA DR. FRANCISCO TOZZI, Nº 01/CENTRO/FONE (19) 3824 1435.
CEP: 13940-000 - ÁGUAS DE LINDÓIA –SP

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS
1.01 – CALDEIRISTA
Conhecimento especifico em reparos e manutenção em caldeira , e ter noção em operar caldeira.
1.02 – JARDINEIRO
Preparar a terra, escavando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários para proceder ao plantio de
flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais; Efetuar a poda das plantas, aparando-as em épocas
determinadas, com tesouras apropriadas para assegurar o desenvolvimento das mesmas; Efetuar o plantio de
sementes e mudas, colocando-as em covas previamente preparadas no canteiro. Efetuar a formação de novos
jardins e gramados; Realizar a capina; Zelar pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais utilizados,
colocando-os em local apropriado para deixá-los em conservação de uso.
1.03 – FAXINEIRO
Limpeza geral do pátio, fontes, sanitários, piscinas e do pátio principal do Balneário.
3.01 – PROCURADOR JURÍDICO
Representar judicialmente e extra judicialmente a Autarquia, com os poderes da cláusula Ad Judicia Et Extra, em
defesa de seus interesses, do seu patrimônio, e da Fazenda Pública, nos processos em que for autor, réu ou terceiro
interveniente, promover cobrança amigável ou judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública,
funcionando em todos os processos que haja interesse fiscal da Autarquia, representar a Autarquia junto ao Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo; Proceder ao registro e arquivo dos atos normativos da Administração Municipal;
Representar o Diretor da Autarquia sobre providências em ordem jurídica que lhe pareçam reclamadas pelo
interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes; Conduzir processos administrativos disciplinares e
inquéritos administrativos, preferencialmente na presidência das sindicâncias, requisitar a Prefeitura e outros órgãos
Municipais, certidões, cópias, exames, informações, diligências e esclarecimentos necessários ao cumprimento de
suas atribuições; Apresentar na prazo estabelecido pelo Diretor em exercício, apresentar relatório de suas
atividades; Desempenhar outras atividades afins.
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