GRUPO: TÉCNICO

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES
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DESCRIÇÃO:

Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades da faixa I, Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades das
faixas I e II, o funcionário deve:
Executar tarefas específicas, típicas de sua área de atuação, o funcionário deve:
relacionadas à reparação, conservação, confecção, montagem e manutenção
Dimensionar e preparar estimativas de quantidade e custos de 
Colaborar com os técnicos do grupo superior na
de partes imóveis, móveis e instalações (prediais, peças e equipamentos), 
materiais e mão-de-obra, efetuando cálculos.
elaboração de relatórios dos seus setores de atuação.
que exijam qualificação e experiência para o estabelecimento de rotinas.

Fazer anotações de preços de materiais.

Participar sob orientação de cursos para formação dos
recursos humanos visando simplificar e aumentar a

Monitorar, fiscalizar e orientar o pessoal quanto à execução do
Detalhada:
eficácia das atividades funcionais.
projeto e aplicação dos materiais corretamente.
 Executar serviços gerais de pedreiro, serralheiro, hidráulica, eletricidade,
Realizar sob orientação treinamentos de técnicos das

Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de 
pintura e consertos gerais.
faixas I e II e dos básicos de sua área de atuação.
documentos, pertinentes a sua área de atuação para
 Preparar estimativas detalhadas sobre quantidade e custos de materiais e
assegurar a pronta localização de dados.
mão-de-obra, efetuando cálculos.
Auxiliar no treinamento dos funcionários da faixa I do grupo
 Executar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e equipamentos, 
Técnico e os do Grupo Básico.
veículos automotores, bicicletas e ciclomotores, detectando os defeitos,
Orientar os serviços dos técnicos da faixa I de sua área de
visualmente ou através de instrumentos específicos, efetuando 
atuação.
alinhamento, balanceamento e lubrificação, substituindo e/ou reparando as
peças e componentes necessários.

Organizar arquivos e orientar o envio e recebimento de
 Efetuar testes em máquinas e equipamentos reparados, para comprovação
documentos pertinentes de sua área de atuação.
das plenas condições de funcionamento.
 Remover impermeabilização anterior, proteção mecânica e oxidação de
armaduras expostas em lajes, paredes ou vigas, lavando as superfícies a
serem impermeabilizadas.
 Efetuar aplicação de material impermeabilizante.
 Proceder a elaboração ou atualização de normas, rotinas e recomendações
técnicas referentes a instalações e equipamentos, consultando catálogos
de fabricantes dentre outros meios.
 Ficar a maior parte do período nos locais de obras orientando e
identificando problemas.
 Remover materiais e resíduos provenientes da execução dos trabalhos.
 Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos próprios
quando da execução dos serviços.
 Realizar trabalhos técnicos de manutenção preventiva/corretiva e reformas
relativas a obras de engenharia civil em edificações e áreas externas.
 Identificar e resolver problemas que surjam, aplicando seus conhecimentos
teóricos e práticos.
 Providenciar o abastecimento das obras com os materiais necessários.
 Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas
de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento.
 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.
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REQUISITOS EXIGIDOS:

Os da faixa I e:
Ensino Médio completo.
08 anos de experiência na função, ou,
Conhecimento básico de uma língua estrangeira se for de interesse 
da área de atuação.

06 anos de experiência na função com cursos específicos e
projetos implantados na área de atuação, ou,
Conhecimento de informática.

04 anos de experiência na função e curso técnico completo
(nível ensino médio) específico da função, ou,

04 anos de experiência na função e curso superior de
graduação em andamento, específico da área de atuação
(cursando pelo menos o 2º ano), ou,

02 anos de experiência na função e curso superior de
graduação completo, na área de atuação.

ÁREA (S) DE ATUAÇÃO: Manutenção e Construção Civil.

Aprovado pela CCRH em: 08/09/2004
Modificado em: 01/09/2005
Presidente
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REQUISITOS EXIGIDOS:
Os da faixa I e:

12 anos de experiência na função, ou,

10 anos de experiência na função com curso técnico
completo (nível ensino médio) específico da função ou com
cursos específicos e projetos implantados na área de
atuação, ou,

08 anos de experiência na função e curso superior de
graduação em andamento, específico da área de atuação
(cursando pelo menos o 3º ano), ou,

04 anos de experiência na função e curso superior de
graduação completo, na área de atuação.

