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Lei n.º 177/2002 
De 29 de Novembro de 2002 
 

Anexo VI 
 

16 Merendeiro 
 
Descrição Sumária 
Prepara e distribui refeições, selecionando os ingredientes necessários, observando a 
higiene e a conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos. 
 
Descrição Detalhada 

 Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando 
o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros 
alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor 
adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade. 

 Recebe ou recolhe louças, talheres e utensílios empregados no preparo das 
refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixa-los em 
condições de uso. 

 Distribui as refeições preparadas, colocando-as em recipientes 
apropriados, a fim de servir aos alunos. 

 Recebe e armazena os produtos, observando data de validade e qualidade 
dos gêneros alimentícios, bem como a adequação de local reservado à 
estocagem, visando à perfeita qualidade da merenda. 

 Solicita a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a 
posição de estoques e prevendo futuras necessidades, para suprir a 
demanda. 

 Zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a 
conservação e o bom aspecto das mesmas. 

 Providencia a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua 
posterior utilização. 

 Fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, 
para a elaboração de relatórios. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

Especificações 
 
 Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. 
 Experiência: alguma anterior, de seis meses a um ano. 
 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe 

instruções e supervisão constantes. 
 Esforço Físico: permanece a maior parte do tempo em pé; assume posições 

cansativas; levanta e carrega pesos. 
 Esforço Mental: constante. 
 Esforço Visual: constante. 
 Responsabilidade/Dados Confidenciais:  nenhuma. 
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 Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos, materiais e instrumentos que 
utiliza; erro na execução das tarefas pode acarretar grandes danos. 

 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: direta, com relação aos produtos 
elaborados, inclusive com relação às condições segurança, higiene e qualidade 
dos alimentos. 

 Responsabilidade/Supervisão: treina, orienta e supervisiona a execução das 
tarefas dos seus ajudantes. 

 Ambiente de Trabalho: está sujeito a elementos desagradáveis; corre risco de 
acidentes; necessita usar equipamentos de segurança. 

 


