
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA  
CÓDIGO CBO – 5.52-20 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: Sem exigência de escolaridade ou alfabetização. 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção 
das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo. 

 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Executar os serviços de limpeza dos prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de 
aula; 

 Efetuar a remoção de entulhos de lixo; 
 Realizar todas as operações referentes à movimentação de móveis e equipamentos, 

fazendo-o sob orientação direta; 
 Proceder a lavagem de vidraças e persianas, ralos, caixas de gordura e esgotos, assim 

como desentupir pias e ralos; 
 Prover sanitários com talhas, sabões e papéis higiênicos, removendo os já servidos; 
 Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das 

dependências de trabalho;   
 Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

 
 
 



PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: SERVENTE DE OBRAS 
CÓDIGO CBO – 9.99-20 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: Alfabetizado, ou sem exigência de escolaridade. 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e 
reforma de construção civil. 

 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou 
utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou 
remoção daqueles materiais; 

 Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, 
massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou 
tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares; 

 Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou 
mecânicos, obtendo concreto ou argamassa; 

 Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as 
e arrumando-as de acordo com instruções; 

 Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho, para levar a bom termo a 
execução de suas tarefas; 

 Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços;  
 Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

 
 
 



PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: VESTIARISTA  
CÓDIGO CBO – 5.40-90 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE:1º Grau Incompleto, até 4ª série. 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Executar tarefas de controle de roupas e objetos de uso diário. 
 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Receber roupas e objetos de uso pessoal, guardando-as em local apropriado; 
 Entregar ficha numérica ao usuário após recebimento de objetos; 
 Proceder entrega de roupas e objetos após período de estadia do usuário; 
 Proceder a entrega e contagem de toalhas para uso pessoal; 
 Efetuar controle do material usado e a ser usado junto à lavanderia e rouparia; 
 Efetuar limpeza do vestiário;  
 Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

 
 
 




