
 

 

 
 

 

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES - PCF 
CARREIRA DE NÍVEL TÉCNICO Faixa: T1A 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

Executar atividades de apoio técnico que exigem escolaridade de nível médio, em âmbito geral ou que 
demandam treinamento e/ou formação específicos na área de atuação, observando instruções e regulamentação 
próprias, sob orientação da chefia ou de servidores mais experientes, podendo atuar nas diversas áreas da 
Universidade. 

TÉCNICO EM MECÂNICA Código: 1188 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 
 

Sumária: 

Operar máquinas convencionais, automáticas (torno, fresa, mandriladora, eletroerosão, retíficas etc.), bem 
como efetuar manutenção em qualquer tipo de sistema mecânico, executando tarefas de apoio técnico 
relacionadas à elaboração de projetos e construção de novos equipamentos.  
 

 
Detalhada: 

 Utilizar instrumentos de medição e controle para desbastar, alisar, cortar, rosquear ou executar outras 

operações de torneamento em peças de metal, a fim de garantir que as operações realizadas atendam às 

especificações pré-determinadas. 

 Afiar ferramentas de corte. 

 Efetuar cálculos para a execução de peças e engrenagens, aos projetos. 

 Efetuar manutenção dos equipamentos de oficina mecânica. 

 Efetuar trabalhos em oficina de precisão, de construção de equipamentos de laboratório, tais como: estufas, 

destiladores, gaiolas, armadilhas, estantes para tubos de ensaio etc., observando as determinações 

específicas e materiais necessários a cada fim. 

 Fornecer apoio técnico aos docentes em atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, 

desenvolvendo atividades de criação e confecção de peças, colaborando na elaboração de projetos. 

 Anotar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para 

providências de compras, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços. 

 Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos apropriados à execução dos serviços. 

 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 de seu local de tratamento. 

  Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das 

necessidades do setor/departamento.  

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

 
 

REQUISITOS EXIGIDOS: 

 Ensino médio completo e curso completo específico da função.  

ÁREA DE ATUAÇÃO: MANUTENÇÃO / ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO. 

JORNADA DE TRABALHO: 40h 

Aprovado pela CCRH em: 08/09/2004. 
Atualizado em: 20/07/2005, 28/06/2006, 09/02/2007, 28/04/2008, 20/01/2009, 27/07/2010, 06/08/2013, 13/04/2015. 

 


