GRUPO: BÁSICO

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES
AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO
FAIXA: (Início: IG Fim: IK)

Código: 598

DESCRIÇÃO:
Sumária:

Auxiliar em trabalhos de comunicação audiovisual, tendo de
instalar, posicionar, testar e regular equipamentos de áudio e vídeo.
Detalhada:










Instalar e colocar em funcionamento, aparelhos e equipamentos
de áudio e vídeo, posicionando-os de maneira apropriada,
conforme solicitações recebidas, desinstalando-os após o uso.
Testar funcionamento e executar regulagens em equipamentos,
buscando melhor ajuste de som e imagem, dentro dos recursos
oferecidos pelos mesmos.
Detectar problemas, providenciando limpeza ou solicitando
serviços de manutenção para os equipamentos, assegurando o
bom funcionamento dos mesmos.
Prestar auxílio na realização de aulas, exercícios práticos e
projetos, no tocante à utilização de equipamentos, instrumentos e
técnicas gráficas, fotográficas, cinematográficas, radiofônicas e
televisivas.
Auxiliar quando necessário, em serviços de distribuição de
material de divulgação de eventos, levantamento de freqüência de
público e controle de itens distribuídos.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho.
Executar o 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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REQUISITOS EXIGIDOS:

REQUISITOS EXIGIDOS:




Os da faixa I e:
Os da faixa I e:
 08 anos de experiência na função, ou,

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

Ensino Fundamental Completo.
Conhecimento básico de informática.
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