
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ARMAZENISTA 
 
CÓDIGO CBO – 5-20.80 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto, até a 4ª série; 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Executar tarefas referentes à guarda, controle e preservação de gêneros alimentícios 
estabelecendo e seguindo rotinas, para assegurar estoque disponível das despensas. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Executar tarefas referentes à guarda, controle e preservação de gêneros alimentícios, 
assegurando estoque disponível da despensa; 

 Receber os gêneros alimentícios adquiridos, conferindo-os quanto à qualidade e 
quantidade e assinando as respectivas notas fiscais, assegurando o devido suprimento 
do estoque; 

 Orientar a guarda dos gêneros alimentícios seguindo as técnicas de estocagem bem 
como as de conservação de alimentos supergelados, impedindo a deterioração; 

 Proceder ao balanço do estoque de gêneros da despensa, assegurando-lhes melhor 
conservação e facilitando sua utilização; 

 Providenciar o atendimento dos mapas de requisição de alimentos, baseando-se nos 
tipos e quantidades registradas suprindo as necessidades dos setores; 

 Manter a ordem, higiene e segurança das áreas de trabalho, observando ou fazendo 
observar as normas e rotinas, para evitar acidentes; 

 Lançar em fichas específicas a quantidade de gêneros estocáveis ou perecíveis, 
atualizando preços de custos, saída e estoque final, para facilitar o controle; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 
 
 
 



PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO S EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO/ÁREA 
 
CÓDIGO CBO – 3-94.30 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

• ESCOLARIDADE: 1º grau completo 
• OUTROS: 
• HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

• Recepcionar as pessoas em consultórios procurando identificar, averiguar as 
necessidades das pessoas para encaminhar ao profissional, prestar informações, 
receber e transmitir recados. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

• Efetuar o controle da agenda de consultas; 
• Verificar horários disponíveis e registrar as marcações realizadas para mantê-las 

organizadas e atualizadas; 
• Atender os pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o 

histórico clínico dos mesmos; 
• Receber recados e encaminhá-los ao profissional; 
• Controlar fichário e/ou arquivo de documentos relativos ao histórico do paciente, 

organizando e mantendo-os atualizados; 
• Pode esterilizar os instrumentos e desempenhar outras tarefas afins, para auxiliar o 

profissional; 
• Pode preparar e enviar contas e preencher formulários; 
• Pode receber propagandistas de laboratório; 
• Pode datilografar fichas e recibos; 
• Revelar e montar radiografias intra-orais; 
• Preparar o paciente para o atendimento; 
• Instrumentar o profissional; 
• Manipular materiais restauradores; 
• Promover isolamento relativo; 
• Selecionar moldeiras; 
• Elaborar relatórios  
• 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE AGROPECUÁRIA 
CÓDIGO CBO – 5-99.90 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto até 4ª. série 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Executar trabalhos próprios de cultura agrícola, bem como operar conjuntos mecânicos 
para armazenagem de grãos e fabricação de rações destinadas à criação, tratamento e 
alimentação de animais. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Executar trabalhos de defesa fitossanitária; 
 Auxiliar na organização e instalação de sementeiras; 
 Auxiliar em trabalhos de inseminação artificial; 
 Auxiliar na aplicação de soros e vacinas; 
 Auxiliar na execução de projetos de experimentação, pesquisa e realização de aulas 

práticas; 
 Manejar equipamentos diversos destinados a produção Agropecuária; 
 Cultivar, semear, plantar e colher, valendo-se de ferramentas adequadas; 
 Realizar trabalhos inerentes à criação e guarda de animais; 
 Executar serviços de abatedouros; 
 Executar tarefas de manutenção do equipamento utilizado; 
 Amansar os eqüídeos e muares bravios, prendendo-os pelo pescoço com uma corda 

comprida e fazendo-o correr em círculos até esgotá-los, para permitir que sejam 
domados e adestrados; 

 Encilhar os animais a serem domados e adestrados, colocando-lhes cabrestos, selas, 
travas, e outros arreios, para acostumá-los ao uso desses apetrechos; 

 Domar e adestrar os animais, cavalgando-os se for o caso, e forçando-os a exercícios 
que lhes forem destinados; 

 Utilizar os equipamentos de segurança recomendados; 
 Recolher os animais para ordenha; 
 Ordenhar os animais manual ou mecanicamente nos horários determinados; 
 Armazenar, distribuir e transportar o leite; 
 Proceder a alimentação suplementar ou complementar no campo ou em estábulos, 

gaiolas dos animais sob sua responsabilidade; 



 Tosquiar, lavar, limpar animais para exposição, aulas práticas ou outro fim; 
 Identificar e apontar animais com problemas de fertilidade, doenças, reprodução; 
 Vacinar, medicar e auxiliar em pequenas cirurgias; 
 Manter limpos os potreiros, campos, estábulos, gaiolas e encerras que abriguem  

animais sob seu tratamento; 
 Auxiliar as fêmeas nos partos; 
 Prestar socorro e atendimento aos rebanhos; 
 Confeccionar buçais e outros apetrechos para animais; 
 Dar apoio às aulas práticas;; 
 Preparar, ensacar, transportar e distribuir ração; 
 Receber grãos para armazenamento, verificando o teor de umidade e encaminhando-o 

para o secador ou silo; 
 Efetuar o controle de pragas dos cereais armazenados em silos e em sacarias; 
 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE INDUSTRIALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
ALIMENTOS 
 
CÓDIGO CBO – 5.99-90 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

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

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

 Auxiliar no processo de industrialização de alimentos, recebendo, lavando, 
selecionando, classificando e pesando a matéria prima, bem como determinar o “ponto” 
ideal de retirada dos produtos em processamento. 

 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Receber, lavar, selecionar, classificar, e pesar matéria-prima destinada á industrialização 
alimentícia; 

 Operar os equipamentos de industrialização dos produtos, acompanhando o 
processamento dos mesmos; 

 Adicionar os ingredientes necessários ao processamento dos produtos, conforme 
orientação; 

 Determinar o “ponto” ideal de retirada dos produtos em processamento, observando as 
especificações estabelecidas para os mesmos; 

 Limpar aparelhos, equipamentos e instalações industriais em geral, zelando pela 
conservação dos mesmos; 

 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
CÓDIGO CBO – 5-99.90 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto até 4ª. série 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório bem como, de áreas específicas, 
de acordo com as especialidades, preparar material, limpar instrumentos e aparelhos e 
efetuar coletas de amostra, para assegurar maior rendimento do trabalho e seu 
processamento de acordo com os padrões requeridos. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Fazer a assepsia de material de laboratório em geral, levando-os e secando-os; 
 Limpar instrumentos e aparelhos, para conservá-los e possibilitar o seu uso imediato; 
 Realizar o enchimento, embalagem e rotulação dos materiais e equipamentos valendo-

se de procedimentos aconselháveis, para acondicioná-los conforme determina a ordem 
de serviço; 

 Fazer colheitas de amostras de material utilizando técnica especial, instrumentos e 
recipientes apropriados, para possibilitar exames dessas substâncias; 

 Conservar e manter a limpeza do laboratório; 
 Proceder a limpeza e/ou desinfecção de utensílios e instalação de laboratório; 
 Auxiliar no preparo de material de laboratório para auxiliar as pesquisas 
 Auxiliar nas pesagens, misturas e filtrações de material segundo processos 

recomendados.  
 

 
 
 



PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE MECÃNICA 
CÓDIGO CBO – 5-99.90 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto até 4ª. série 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Auxiliar nas tarefas de manutenção dos diversos tipos de máquinas e veículos. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Auxiliar na manutenção de máquinas, motores e equipamentos industriais; 
 Realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho; 
 Realizar a limpeza, conservação e guarda das ferramentas e equipamentos utilizados; 
 Auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas em geral;  
 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
CÓDIGO CBO – 0-68.90 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto até 4ª. série 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Trabalha junto ao Nutricionista auxiliando nas tarefas de supervisão do preparo do 
alimento, com vistas à saúde das pessoas atendidas. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Auxiliar o nutricionista em tarefas de supervisão da preparação de alimentos simples, 
observando e experimentando, para informar da qualidade das refeições; 

 Controlar as sobras de alimentos; 
 Efetuar controle de balcões de distribuição durante o período das refeições; 
 Auxiliar na supervisão do refeitório, verificando utensílios e arrumação do ambiente; 
 Auxiliar no controle de materiais, contando e conferindo utensílios; 
 Afixar em locais próprios o quadro de cardápio recebido do nutricionista; 
 Zelar pela conservação e limpeza do local 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: BOMBEIRO HIDRÁULICO  
 
CÓDIGO CBO – 8.71 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: 1º grau Incompleto, até 4ª série; 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material metálico e não metálico de 
alta ou baixa pressão para condução de ar, água, gás, vapor, esgoto e outros fluídos em 
edifícios, laboratórios e outros locais. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Analisar o trabalho a ser executado consultando desenhos, esquemas, especificações e 
outras informações;  

 Marcar pontos de colocações de tubulações, união e furos; 
 Abrir valetas no solo e rasgos nas paredes para acomodação das tubulações; 
 Executar o corte, rosqueamento, curvatura e união dos tubos; 
 Instalar louça sanitária, condutores, caixa d’água, chuveiros, ferragens e outros 

componentes das instalações; 
 Montar e instalar registros e outros acessórios de tubulação; 
 Executar manutenção de instalações; 
 Testar as canalizações para assegurar a vedação e funcionamento de todo o sistema; 
 Executar o fechamento de furos e rasgos, alinhando e aprimorando as tubulações; 
 Manter todo o sistema inerente à sua responsabilidade em condições normais de 

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

 
 
Obs: Os trabalhadores deste grupo serão designados de acordo com sua especialidade, da 
seguinte forma: ENCANADOR: Instalador de tubulações em geral, Instalador de tubulação de 
gás combustível, Instalador de tubulações de embarcações; Instalador de aeronave; Instalador 
de tubulações de vapor; Assentador de canalização; Bombeiro Hidráulico. 
 
 
 



PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: CARPINTEIRO 
CÓDIGO CBO – 9-54.15 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: 1º grau incompleto até 4ª. série 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Efetuar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de 
madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Construir, encaixar e montar no local das obras, armações de madeira dos edifícios e 
obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, 
armações de telhado, andaimes e elementos afins; 

 Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como: janelas, portas, 
escadas, rodapés, divisórias, forro e guarnições; 

 Construir formas de madeira para concretagem; 
 Reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou 

deterioradas ou fixando partes soltas; 
 Afiar ferramentas de corte; 
 Pode especializar-se em um determinado tipo de trabalho de obras a ser designado de 

acordo com a especialização;  
 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: COPEIRO 
 
CÓDIGO CBO – 7.95-10 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

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

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

 Distribuir refeições, utilizando bandejas e carrinhos, segundo as instruções recebidas. 
 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 
 Receber e distribuir refeições, utilizando bandejas e/ou carrinhos; 
 Receber e recolher bandejas, louças e talheres, após as refeições, providenciandosua 

lavagem e guarda, ou envio ao setor competente; 
 Efetuar a pesagem e o registro das sobras alimentares, utilizando balanças apropriadas; 
 Manter a ordem e a limpeza do local de trabalho, seguindo normas e instruções; 
 Atender à feitura de refeições ligeiras, preparando chá, café, sucos e outras bebidas e 

sanduíches na copa; 
 Anotar diariamente o número e tipo de refeições distribuídas; 
 Fazer o controle diário do material existente, relacionando as peças e suas respectivas 

quantidades; 
 Executar o polimento dos talheres, vasilhames e outros utensílios da copa; 
 Operar com aparelhos elétricos utilizados no serviço de alimentação, obedecendo as 

instruções de uso; 
 Servir refeições nas mesas; 
 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: COSTUREIRO 
 
CÓDIGO CBO – 7.95-10 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: 1º Grau Incompleto; 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIO DO CARGO: 

 Executar, a mão ou à máquina, um ou vários trabalhos de costura na produção em série 
de peças de vestuário, utilizando máquinas e outros instrumentos apropriados, para 
confeccionar ternos, terninhos, calças, camisas e outras peças de roupas similares. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Alinhavar e coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de 
costura e máquinas de costurar, para armar essas peças. 

 Coser as diferentes partes da peça, utilizando máquinas ou instrumentos manuais de 
costura, para confeccionar os diversos tipos de vestuário. 

 Colocar ombreiras, colarinhos e forros, costurando-os a mão ou à máquina, para dar à 
roupa a forma e enchimentos desejados. 

 Dar acabamento, a mão ou à máquina, às roupa que confecciona. 
 
 
 



PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: JARDINEIRO 
 
CÓDIGO CBO – 6.39-40 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

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

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

 Executar, sob supervisão imediata, serviços de ajardinamento, conservação e limpeza. 
 
 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: capina, corte, replantio, adubação 
periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento. 

 Preparar as sementes; 
 Fazer a repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e 

embalagem; 
 Requisitar o material necessário ao 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO:  MARCENEIRO 
 
CÓDIGO CBO – 8.11-20 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

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

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

 Confeccionar e reparar móveis e peças de madeira e dar-lhe o acabamento requerido, 
utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações. 

 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Analisar a peça a ser fabricada consultando os desenhos, modelos, especificações ou 
outras instruções; 

 Trabalhar madeira riscando, cortando, torneando ou fazendo entalhes com ferramentas 
e máquinas apropriadas; 

 Armar as partes de madeira trabalhada, encaixando-as e prendendo-as com material 
adequado; 

 Pintar, envernizar ou encerrar as peças e os imóveis confeccionados; 
 Colocar ferragens como dobradiças, puxadores e outros nas peças moves montados; 
 Pode especializar-se na confecção e determinados tipos de peças ou móveis de madeira 

a ser designados de acordo com a especialização; 
 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO:  MONTADOR-SOLDADOR 
 
CÓDIGO CBO – 8.72-10 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

 ESCOLARIDADE: Fundamental Incompleto 
 OUTROS: 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

 Soldar peças de metal, utilizando chama de um gás combustível, calor produzido por 
arco elétrico ou outra fonte de calor, e materiais diversos, para montar, reforçar ou 
preparar partes ou conjuntos mecânicos. 

 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes, para 

organizar o roteiro de trabalho; 

 Preparar as partes, chafrando-as, limpando-as e posicionando-as adequadamente, para 

obter uma soldagem perfeita; 

 Selecionar os tipos de material a ser empregado, consultando desenho, especificações 

e outras instruções, para garantir a segurança da soldagem; 

 Escolher o tipo de equipamento a ser usado consultando instruções sobre o emprego da 

peça e a matéria-prima de que é constituída, para complementar a preparação da 

soldagem; 

 Soldar as partes, utilizando solda fraca, solda forte, solda oxigás ou elétrica e comando 

de válvula de regulagem da chama de gás ou da corrente elétrica através de vareta ou 

eletrodo de soldagem; 

 Dar acabamento à peça, limitando-a, esmerilhando-a ou lixando-a; 

 Marcar as peças e corta-las, utilizando equipamento oxicortador; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
 



PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO:  PEDREIRO 
 
CÓDIGO CBO – 9.51-10 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

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

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

 Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício 
para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas; 
 Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; 
 Orientar na composição de mistura, cimento, areia, cal, pedra, dosando as quantidades 

para obter argamassa desejada; 
 Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; 
 Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; 
 Rebocar estruturas construídas; 
 Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 

semelhantes; 
 Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas; 
 Operar betoneira; 
 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: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO:  PINTOR/ÁREA 
 
CÓDIGO CBO – 9.39 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

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

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

 Preparar superfícies de edifícios, construções metálicas, veículos e produtos de 
madeira, metal e tecidos, ou outras superfícies, e aplicar sobre elas camadas de tintas 
ou produtos similares. 

 
 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 
 Preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, 

raspando-as, limpando-as, emassando-as  e cobrindo-as com uma ou várias camadas 
de tinta; 

 Pintar letras e motivos decorativos, baseando-as nas especificações do trabalho e nos 
desenhos; 

 Pintar carrocerias de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos auto-motores, na 
linha de produção ou em oficina de manutenção, pulverizando-as com camadas de tinta 
ou produto similar; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 
 
 
OBS: Os trabalhadores dos grupos serão designados de acordo com sua especialidade, da 
seguinte forma: Pintor: Obras 
                                      Veículos 
                                          Letreiros 



PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: VIDRACEIRO 
 
CÓDIGO CBO – 9.57-10 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 

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

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

 Cortar, montar e instalar vidros e espelhos em portas, janelas, divisórias, vitrines, 
prateleiras, móveis e veículos. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Selecionar o vidro, baseando-se nas dimensões e tipos requeridos, para ajustá-los no 
local de colocação; 

 Efetuar a traçagem e o corte de peças de vidros; 
 Efetuar a limpeza dos encaixes e os procedimentos necessários para fixação de peças 

de vidro; 
 Montar peças de vidro em encaixes e dar o acabamento necessário ao trabalho; 
 Fixar vidros em quadros de madeira, pregando molduras em seu contorno; 
 Polir as bordas das chapas de vidro; 
 Aplicar massa de vidro para fixação das chapas; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

 
 
 




