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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: MOTORISTA 

Código da Função: 2011 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 782305 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Médio completo 

Descrição sumária das tarefas 
Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas, valores e outros. Realizar 
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos 
especiais. Operar equipamentos pesados e tratores diversos providos ou não de 
implementos. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1.   Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação, zelando 
pela segurança.  

2. Cumprir escala de trabalho. 
3. Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa.  
4. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo.  
5. Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os ao 

local destinado.  
6. Preencher

 

relatórios de utilização do veículo com dados relativos a quilometragem, 
horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho.  

7. Auxiliar o médico e ou paramédico em emergências na ambulância.  
8. Providenciar reposição de materiais médico-hospitalares utilizados na ambulância 

conforme solicitado. 
9. Informar-se sobre o itinerário e conduzir veículo em viagens dentro e fora do território 

nacional.  
10. Operar equipamentos pesados, tratores e caminhões com equipamentos acoplados ou 

não e executar sua manutenção periódica.  
11. Registrar os serviços executados pela máquina/equipamento. 
12. Abastecer os dispositivos da máquina com produtos necessários às operações 

agrícolas.  
13. Controlar o consumo de combustível e lubrificantes, efetuando reabastecimento e 

lubrificação de veículos, máquinas e equipamentos, bem como prazos ou 
quilometragem para revisões. 

14. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, máquinas e equipamentos, 
providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção 
quando necessário. 

15. Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito. 
16. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
17. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática específicos. 
18. 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. Concentração 
5. Paciência  

6. Cortesia 
7. Capacidade visual e espacial 
8. Dirigir defensivamente 
9. Noções básicas de mecânica 

de veículos 
10. Senso espacial e 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. Carteira nacional de habilitação categoria “D” ou superior. 
4. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. 
5. 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. 

   


