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Sumária:
Operacionalizar projetos de instalação de tubulações. Definir
Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades da faixa I, o
Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades das
traçados e dimensionar tubulações. Realizar testes operacionais funcionário deve:
faixas I e II, o funcionário deve:
de pressão de fluídos e testes de estanqueidade.

Efetuar
exames
periódicos
nas
instalações
das
Detalhada:
Unidades/Órgãos localizando defeitos na rede hidráulica e

Estudar o trabalho a ser executado, marcando os locais por onde
deverão passar as tubulações a fim de quebrar a parede, piso, muro ou
equipamentos executando as manutenções preventivas e

Executar a manutenção de instalações hidráulicas, redes de
outros, abrindo velas e introduzindo as tubulações, confeccionando
corretivas das mesmas.
tubulação, distribuição e coleta de água, vapor, gases,
assim, o sistema de canalização.

Providenciar reparos e substituições do que for necessário,
esgotos e outros.
adotando os cuidados a cada tipo de trabalho, visando o

Abrir valetas no solo, quebrar e furar paredes para colocação de
canos, observando as condições de segurança e melhor
perfeito funcionamento dos equipamentos e instalações

Executar reparos em encanamento, vedando, rosqueando,
soldando, regulando.
aproveitamento do espaço para execução dos trabalhos solicitados.
hidráulicas.

Testar os trabalhos realizados, procedendo aos ajustes 
Executar a manutenção das instalações hidráulicas, de gás, ar 
Realizar treinamento dos funcionários das faixas I e II de
necessários.
comprimido e outros fluídos, trocando peças defeituosas e fazendo
sua área de atuação.
pequenos reparos.

Executar limpeza em caixa d’água, telhas e telhados.
Manter todo o sistema inerente à sua responsabilidade em perfeitas

Instalar e consertar registros, torneiras, válvulas, sifões, 
condições de uso e funcionamento.
condutores, caixas d’água, caixas de decantação, chuveiros,
louças e aparelhos sanitários e outros.

Realizar treinamento dos funcionários da faixa I de sua área de
atuação.

Executar desentupimento de esgotos, galerias e canos para
manter as condições de higiene e limpeza dos mesmos.

Anotar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços,
encaminhando os itens faltantes para providencias de
compra, de forma a evitar atrasos e interrupções nos
serviços.

Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução
dos serviços.

Transportar materiais, peças, ferramentas e o que mais for
necessário à realização dos serviços.

Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, ferramentas e dos materiais peculiares ao
trabalho, bem como dos locais inclusive, aqueles onde forem
realizados os serviços.

Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais
provenientes de seu local de trabalho.

Executar outras correlatas, conforme necessidade ou a
critério de seu superior.
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Os da faixa I e:

Os da faixa I e:

Ensino Fundamental Completo.

06 meses de experiência, relacionada as atividades a serem 
desempenhadas ou curso completo específico da função
com carga horária mínima de 40h.


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.

