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DESCRIÇÃO:

Sumária:

Executar tarefas relacionadas à cópia de tabelas, esquemas
Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades da faixa
gráficos, projetos de obras civis, instalações e equipamentos, guiando- I, o funcionário deve:
se pelo documento original para confecção do documento que servirá
de instrumento de trabalho para outros funcionários.

Desenhar tabelas, diagramas, esquemas e mapas topográficos,
Detalhada:
baseando-se em rascunho oferecido, seguindo as especificações
do documento.

Copiar desenhos já estruturados, seguindo forma, dimensões e 
Efetuar desenhos em perspectiva e sob vários ângulos.
demais especificações dos originais.
 Realizar treinamento dos funcionários da faixa I de sua área de

Reduzir ou ampliar desenhos, guiando-se por croquis e esboços,
atuação.
utilizando a escala requerida, pantógrafo e outros elementos
necessários.

Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho.

Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a
critério de seu superior.

Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades das
faixas I e II, o funcionário deve:




Colaborar com os seus superiores na elaboração de relatórios
dos seus setores de atuação.
Participar, sob orientação, de cursos para formação dos
recursos humanos, visando simplificar e aumentar a eficácia
das atividades funcionais.
Realizar, sob orientação, treinamentos de desenhistas
copistas da faixa II de sua área de atuação.
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Os da faixa I e:

Os da faixa I e:

Ensino Fundamental Completo.

Conhecimento de informática.

06 meses de experiência, relacionada às atividades a serem
desempenhadas.


08 anos de experiência na função; ou

06 anos de experiência na função e cursos específicos da área de 
atuação, realizados nesse mesmo período; ou
04 anos de experiência na função e ensino médio completo ou 
equivalente.
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12 anos de experiência na função; ou
10 anos de experiência na função e cursos específicos da
área de atuação, realizados nesse período; ou
08 anos de experiência na função e ensino médio completo
ou equivalente.

