GRUPO: BÁSICO

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES
SERRALHEIRO II
FAIXA: (Início: IIA Fim: IIK)
DESCRIÇÃO:

SERRALHEIRO III
Código: 718

FAIXA: (Início: IIIA Fim: IIIK)

Código: 1014

DESCRIÇÃO:

Sumária:
Executar serviços de serralheria, trabalhando o material, medindo, Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades da
riscando, furando, cortando, torcendo e unindo partes por meio de faixa II, o funcionário deve:
parafusos, rebites, solda e outros, de acordo com as especificações de
projetos, para reparar, confeccionar e montar estruturas metálicas em

Efetuar exames periódicos nas instalações da
geral.
Unidade/Órgão, executando as manutenções corretiva
Detalhada:
e preventiva das estruturas metálicas.
 Estudar a peça a ser fabricada, analisando o desenho-modelo,

Providenciar reparos e substituições do que for
especificações ou outras instruções, para estabelecer o roteiro de
necessário, adotando cuidados a cada tipo de trabalho,
trabalho.
visando o perfeito funcionamento das instalações da
 Proceder a exames técnicos em instalação e manutenção de
unidade.
estruturas metálicas, efetuando cálculos e checagem dos
trabalhos através de equipamentos próprios a fim de deixá-los
dentro dos padrões necessários.
 Selecionar o material, as ferramentas e gabaritos, instrumentos de
traçagem de medição e de controle, seguindo o roteiro
estabelecido para assegurar o bom rendimento do trabalho.
 Reproduzir o desenho na peça a ser construída, utilizando
bancada, tinta e outros materiais apropriados, a fim de obter um
modelo para a mesma.
 Conferir os trabalhos, interpretando desenhos, verificando
medidas, utilizando equipamentos próprios, a fim de obedecer aos
padrões necessários.
 Proteger as peças, utilizando tinta antioxidante ou providenciando
a aplicação do processo eletroquímico de anodização para evitar a
corrosão.
 Executar serviços de solda ou confecção de pequenas peças de
ferro.
 Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos
de proteção apropriados, quando da execução dos serviços.
 Zelar pelas seguranças individuais e coletivas, utilizando
equipamentos próprios para a execução dos serviços.
 Propor soluções técnicas para a conclusão de casos que exijam
tratamento diferenciado.
 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho.
 Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais
provenientes de seu local de trabalho.
 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a
critério de seu superior.
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Os da faixa II e:
Ensino Fundamental Completo.
12 anos de atividade na função ou,
06 meses de experiência, relacionada às atividades a serem 
desempenhadas ou curso completo específico da função com 
10 anos de atividade na função e cursos específicos da área
carga horária mínima de 40h.
de atuação, realizados nesse período, ou,

08 anos de atividade na função e ensino médio completo ou
equivalente.

ÁREA (S) DE ATUAÇÃO: Serralheria e Manutenção.
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