GRUPO: BÁSICO

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

ZELADOR II
Código: 778

DESCRIÇÃO:
Sumária:

Exercer trabalhos de zeladoria, contribuindo para a segurança
das pessoas e do patrimônio de edifícios.
Detalhada:












Atender e controlar a movimentação de pessoas e veículos no
estacionamento.
Receber objetos, mercadorias, materiais e equipamentos dandolhes o destino adequado.
Conduzir o elevador quando necessário.
Realizar pequenos reparos ou providenciar serviços de terceiros
quando necessário.
Zelar pelo asseio do edifício, executando a limpeza e fiscalizando
sua conservação.
Zelar pela ordem e segurança do edifício.
Remover lixos e sucatas acondicionando-os em locais
apropriados.
Atender às necessidades de remoção de móveis e equipamentos.
Executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais
provenientes de seu local de trabalho.
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.

FAIXA: (Início: IIA Fim: IIK)

ZELADOR III
Código: 1086

FAIXA: (Início: IIIA Fim: IIIK)

Código: 1088

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:

Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades da faixa I, o
funcionário deve:

Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades das
faixas I e II, o funcionário deve:





Zelar pelo controle de estoque de equipamentos e materiais
necessários ao desenvolvimento de seu serviço, bem como
ser responsável pelas providências de aquisição de novos
materiais e equipamentos.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem
como do local de trabalho.





Participar do treinamento dos zeladores das faixas I e
II.
Efetuar pedidos de compras de materiais pertinentes a
sua área de atuação.
Organizar e manter os espaços físicos sob sua
responsabilidade.
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REQUISITOS EXIGIDOS:

REQUISITOS EXIGIDOS:

REQUISITOS EXIGIDOS:



Os da faixa I e:
 08 anos de atividade na função, ou,
 06 anos de atividade na função e cursos específicos da área de
atuação, realizados nesse mesmo período, ou,
 04 anos de atividade na função e ensino médio completo ou
equivalente.

Os da faixa I e:

12 anos de atividade na função ou,

10 anos de atividade na função e cursos específicos da
área de atuação, realizados nesse período, ou,

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

Ensino Fundamental Completo.

ÁREA (S) DE ATUAÇÃO: Serviços Gerais.

Aprovado pela CCRH em: 08/09/2004
Atualizado em: 01/11/2007, 28/04/2008
Presidente

