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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: TORNEIRO MECÂNICO 

Código da Função: 2042 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 721215 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Pós-médio ou Profissionalizante 

Descrição sumária das Tarefas 
Preparar, regular e operar máquinas e ferramentas que usina peças de metal e compósitos.

 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função  
1. Preparar, regular e operar máquinas e ferramentas para usinar peças metálicas e 

similares. 
2. Regular os mecanismos do torno, estabelecendo a velocidade ideal, graduando os 

dispositivos de controle automático e controlando o fluxo de lubrificante sobre o 
gume da ferramenta. 

3. Interpretar desenhos, esboços, modelos, especificações e outras informações para 
planejamento das tarefas. 

4. Selecionar os instrumentos de medição tais como calibradores, micrômetro, 
esquadro, brocas, mandris etc. 

5. Examinar as peças produzidas, observando a precisão e acabamento das mesmas 
através de instrumentos de medição e controle. 

6. Afiar as ferramentas de corte utilizadas. 
7. Executar serviços de solda em geral. 
8. Colaborar em programas e em projetos dando suporte técnico. 
9. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 

conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. 
10. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
11. Aplicar procedimentos de segurança e de preservação do meio ambiente. 
12. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

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

Competências pessoais para a Função 
1. Atenção 
2. Iniciativa  
3. Trabalhar em equipe 
4. Flexibilidade 
5. Criatividade 
6. Senso de organização 

7. Capacidade de observação 
8. Dinamismo 
9. Acuidade visual 
10. Habilidade motora 
11. Comunicar-se  

Requisitos para ingresso 
1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional 

esteja regulamentado por Lei. 
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. 

 


