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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: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 

Código da Função: 2014 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 312105 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Médio completo 

Descrição sumária das tarefas 
Executar serviços de eletricidade e instalação eletroeletrônica. Confeccionar e restaurar 
produtos de madeira e derivados (produção em série ou sob medida). Elaborar planos de 
manutenção;

 

realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. 
Confeccionar, recortar, modelar, recuperar e instalar peças e elementos diversos em veículos, 
máquinas, ferramentas, esquadrias, portas, grades, vitrais e mobiliários. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1.   Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, especificações e outros.  
2.  Instalar redes elétricas, quadros de distribuição, caixas de fusíveis, disjuntores, tomadas, 

interruptores e outros.  
3.   Inspecionar e reparar sistemas elétricos.  
4.  Executar serviços elétricos em obras, manutenção preventiva e corretiva nas redes e 

linhas de distribuição.  
5.   Carregar, transportar e descarregar equipamentos e materiais.  
6.   Realizar manobras programadas ou de emergência no sistema de distribuição.  
7.   Realizar a manutenção dos equipamentos de segurança e ferramental.  
8.   Calcular e executar o rebobinamento de motores.  
9.   Executar levantamentos em instalações de edificações e redes primárias e secundárias.  
10. Examinar os desenhos e esboços recebidos para determinar o material a ser utilizado na 

confecção ou reparação dos móveis e/ou peças.  
11. Confeccionar, revestir e restaurar móveis e/ou peças obedecendo às normas e dimensões 

constantes nos desenhos e croquis, utilizando os materiais e acessórios adequados.  
12. Entregar os móveis e/ou peças na unidade solicitante.  
13. Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo.  
14. Fazer o desmonte, limpeza e a montagem do motor, sistema de transmissão e outros.  
15. Realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo.  
16. Instalar sistemas de transmissão no veículo.  
17. Substituir peças dos diversos sistemas.  
18. Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.  
19. Providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e 

regulagem dos faróis do veículo.  
20. Regular o motor: ignição, carburação e o mecanismo das válvulas.  
21. Fazer o controle e a manutenção preventiva dos veículos .  
22. Quantificar e

 

selecionar os materiais a serem utilizados, solicitando o equipamento e 
ferramental necessário.  

23. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
24. Executar serviços de solda em geral, obedecendo as Instruções, Execuções de Inspeção 

de Soldagem (IEIS). 
25. Providenciar materiais, equipamentos e ferramentas para executar suas atividades.  
26. Montar, desmontar e ajustar peças.   

27. Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, guarda de ferramentas e 
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equipamentos e ambiente de trabalho. 
28. Trabalhar em conformidade com normas de segurança do trabalho e procedimentos 

técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.    
29. Executar o traçado, corte ou perfuração, para a confecção da peça desejada. 
30. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática. 
31. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  

Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar atenção 
2. Iniciativa 
3. Trabalhar em equipe  

4. Dinamismo 
5. Criatividade 
6. Concentração  

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. 

   


