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

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

Código da Função: 3008 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 991405 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Fundamental completo 

Descrição sumária das tarefas 

 

Executar atividades de apoio operacional e técnico em qualquer setor da Instituição.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Realizar atividades específicas e de apoio operacional e técnico na Instituição. 
2. Auxiliar nos serviços básicos de mecânica. 
3. Prestar serviço de abastecimento de combustível em veículos. 
4. Desmontar, reparar e montar pneus e câmaras de ar, efetuar balanceamentos e 

alinhamentos no conjunto de rodas e pneus. 
5. Realizar serviços de estofamentos em geral. 
6. Executar serviços de manutenção, reparos e acabamento em mobiliários. 
7. Cortar, lapidar, montar e instalar vidros, vitrais e espelhos.  
8. Preparar e aplicar soluções químicas para tratamento de água, bem como, realizar o 

controle de qualidade da água em piscina. 
9. Zelar pela limpeza e manutenção de caldeira, tubulações, filtros e acessórios 

relacionados a piscinas. 
10. Executar serviços de paisagismo e de preparo, conservação e limpeza de jardins. 
11. Confeccionar e montar armações de ferro para estruturas e corpos de prova de 

concreto. 
12. Executar trabalhos de carpintaria em geral.  
13. Realizar serviços auxiliares de gráfica, tais como: blocagem, picote, plastificações, 

encadernações, gravações em capas, grampeamento, vincar, perfurar, intercalar 
impressos, alcear e outros trabalhos similares. 

14. Efetuar serviços em instalações sanitárias e hidráulicas. 
15. Realizar serviços de pedreiro em obras de construção civil. 
16. Executar serviços de pintura em superfícies externas e internas de edifícios e outros. 
17. Preparar e revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com material 

apropriado.  
18. Afinar, regular e zelar pela manutenção de instrumentos musicais.  
19. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.

 

20. Auxiliar na entrega, transporte, carga, descarga e armazenagem de materiais e 
equipamentos diversos. 

21. Efetuar conservação de edificações e equipamentos em geral executando serviços sob 
orientação. 

22. Zelar pela manutenção, limpeza, e conservação do seu local de trabalho, bem como, a 
guarda e o controle de todo material, aparelhos e equipamentos sob sua 
responsabilidade. 

23. Informar ao responsável imediato falhas/irregularidades que prejudiquem a realização 
satisfatória da tarefa. 

24. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  
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Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar destreza manual 
2. Presteza, Atenção  
3. Iniciativa  
4. Trabalhar em equipe  

5. Prudência  
6. Suportar trabalhar em alturas  
7. Autocontrole Boa vontade 
8. Bom condicionamento físico 

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 como, por exemplo, 
experiência profissional.  

Requisitos para desenvolvimento 

 

Os constantes da Lei Estadual nº 15.050 de 12 de abril de 2006.  

  


