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ANEXO II (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)   

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: MESTRE DE OBRAS 

Código da Função: 2010 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 710205 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Médio completo 

Descrição sumária das tarefas 

 

Coordenar e supervisionar equipes de trabalho, Controlar padrões produtivos da 
obra, administrar cronograma da obra.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Analisar e discutir com o superior detalhes e instruções técnicas do projeto a 
ser executado. 

2. Orientar e acompanhar a execução do cronograma. 
3. Interpretar projetos, relatórios, registros da construção e ordens de serviço. 
4. Participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme 

projeto, compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das 
mesmas. 

5. Controlar estoques de materiais, bem como resíduos e desperdícios  
equipamentos e instrumentos necessários à realização do trabalho. 

6. Monitorar padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos 
materiais utilizados no canteiro de obras bem como as condições de 
armazenagem. 

7. Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo 
tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho 
realizado. 

2. Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços. 
3. Auxiliar na elaboração de manuais, relatórios e cronogramas durante a 

execução da obra. 
4. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
5. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o 

material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho, observando 
normas de segurança do trabalho. 

6. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática. 

7. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função.             
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Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar atenção 
2. Iniciativa  
3. Trabalhar em equipe 
4. Senso de organização 
5. Concentração 

6. Flexibilidade 
7. Persuasão 
8. Autocontrole 
9. Senso espacial  
10. Senso Visual   

Requisitos para ingresso 

 

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. 
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função 

contempladas no edital de regulamentação do concurso público.  

Requisitos para desenvolvimento 

 

Os constantes da Lei Estadual n.º 15.050 de 12 de abril de 2006.  

   


