ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

1- Dimensionamento de Postos de Serviço / Profissionais e Jornada de
Trabalho
Quadro 01: Dimensionamento de Postos de Serviço e jornada de trabalho
DIMENSIONAMENTO PROPOSTO DE POSTOS DE SERVIÇO PARA O CAMPUS JOAQUIM
AMAZONAS EM RECIFE

Item

Item 01

CATSERV

Discriminação
segundo o
Código
Brasileiro de
Ocupações

Posto 01 / Auxiliar de Carpinteiro
/Auxiliar de Manutenção (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

5143-10

4

Posto 02 / Carpinteiro (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7155-05

4

Posto 03 / Auxiliar de Eletricista
(um profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7156-15

10

Posto 04 / Eletricista (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

9511-05

10

DISCRIMINAÇÃO
POSTOS DE SERVIÇO

DOS

Quantidade
requerida de
profissionais
(BASE SINFRA)

Posto 05 / Eletricista de Alta tensão
/ Plantão diurno (Dois profissionais
por cada posto de serviço). Jornada
de 12 horas diurnas, diariamente,
de segunda feira a domingo, das
07h às 19h, em turnos de 12h por
36h.

1627

7321-20

4

Posto 06 / Eletricista de Alta tensão
/ Plantão noturno (Dois
profissionais por cada posto de
serviço). Jornada de 12 horas
noturnas, diariamente, de segunda
feira a domingo, das 19h às 07h,
em turnos de 12h por 36h.

1627

7321-20

4

Posto 07 / Auxiliar de
Encanador/Auxiliar de Manutenção
(um profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

5143-10

10

Posto 08 / Encanador (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7241-15

10

Posto 09 / Auxiliar de
Gesseiro/Auxiliar de Manutenção
(um profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

5143-10

1

Posto 10 / Gesseiro(a) (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7164-05

1

Posto 11 / Auxiliar de
Marceneiro/Auxiliar de
Manutenção (um profissional por
cada posto de serviço). Jornada de
44 horas semanais, de segunda a
sexta feira, das 07h às 12h e das
13h às 17h.

1627

5143-10

2

Posto 12 / Marceneiro(a) (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7711-05

2

Posto 13 / Auxiliar de Pedreiro
/Auxiliar de Manutenção(um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

5143-10

2

Posto 14 / Pedreiro(a) (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7152-10

2

Posto 15 / Auxiliar de
Pintor(a)/Auxiliar de Manutenção
(um profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

5143-10

4

Posto 16 / Pintor(a) (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7166-10

4

Posto 17 / Auxiliar de Serralheiro
/Auxiliar de Manutenção (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,

1627

5143-10

1

das 07h às 12h e das 13h às 17h.

Posto 18 / Serralheiro(a) (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7244-40

1

Posto 19 / Aplicador(a) de Manta
Asfáltica (um profissional por cada
posto de serviço). Jornada de 44
horas semanais, de segunda a sexta
feira, das 07h às 12h e das 13h às
17h.

1627

7157-05

1

Posto 20 / Encarregado(a) de
serviços de Eletricidade (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

9501-05

1

Posto 21 / Encarregado(a) de
serviços de Hidráulica, Civil e
hidrossanitários (um profissional
por cada posto de serviço). Jornada
de 44 horas semanais, de segunda a
sexta feira, das 07h às 12h e das
13h às 17h.

1627

7102-05

1

Posto 22 / Encarregado(a) genérico.
Jornada de 44 horas semanais, de
segunda a sexta feira, das 07h às
12h e das 13h às 17h.

1627

7157-25

3

Posto 23 / Engenheiro(a) Civil (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

2142-05

1

Posto 24 / Engenheiro(a)
Eletricista. Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

2143-15

1

Posto 25 /
Ferramenteiro(a)/almoxarife (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7211-05

2

Posto 26 / Técnico(a) Nível Médio
Edificações (um profissional por
cada posto de serviço). Jornada de
44 horas semanais, de segunda a
sexta feira, das 07h às 12h e das
13h às 17h.

1627

3121-05

2

Posto 28 / Vidraceiro(a) (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

1627

7163-05

1

TOTAL DE PROFISSIONAIS PROPOSTOS PARA RECIFE:

89

DIMENSIONAMENTO PROPOSTO DE POSTOS DE SERVIÇO PARA O CENTRO
ACADÊMICO DO AGRESTE / CARUARU

Item

Discriminação do Posto de
Serviço

Item 2

Posto 29/ Auxiliar de Eletricista
(um profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

CATSERV

Discriminação
segundo o
Código
Brasileiro de
Ocupações

Quantidade
requerida de
profissionais
2

1627

7156-15

Posto 30 / Auxiliar de
Encanador/Auxiliar de Manutenção
(um profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 31 /Auxiliar de Pedreiro
/Auxiliar de Manutenção(um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 32 / Auxiliar de
Pintor(a)/Auxiliar de Manutenção
(um profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 33 / Eletricista (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 34 / Encanador (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 35 / Pedreiro (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 36/ Pintor (um profissional
por cada posto de serviço). Jornada
de 44 horas semanais, de segunda a
sexta feira, das 07h às 12h e das
13h às 17h.

2
1627

5143-10

2
1627

5143-10

2
1627

5143-10

2
1627

9511-05

2
1627

7241-15

2
1627

7152-10

2
1627

7166-10

Posto 40 / Técnico(a) Nível Médio
em Eletrotécnica (um profissional
por cada posto de serviço). Jornada
de 44 horas semanais, de segunda a
sexta feira, das 07h às 12h e das
13h às 17h.

1
1627

3131-30

TOTAL DE PROFISSIONAIS PROPOSTOS PARA CARUARU:

17

DIMENSIONAMENTO PROPOSTO DE POSTOS DE SERVIÇO PARA O CENTRO
ACADÊMICO DE VITÓRIA EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Item

Discriminação do Posto de
Serviço

Posto 41 / Auxiliar de Eletricista
(um profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 42 / Auxiliar de
Encanador/Auxiliar de Manutenção
(um profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Item 3

Posto 43 / Posto / Auxiliar de
Pintor/Auxiliar de Manutenção(um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 44 / Posto / Auxiliar de
Pedreiro /Auxiliar de
Manutenção(um profissional por
cada posto de serviço). Jornada de
44 horas semanais, de segunda a
sexta feira, das 07h às 12h e das
13h às 17h.

CATSERV

Discriminação
segundo o
Código
Brasileiro de
Ocupações

Quantidade
requerida de
profissionais
2

1627

7156-15

2
1627

5143-10

1
1627

5143-10

1

1627

5143-10

Posto 46 / Eletricista (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.

2
1627

Posto 47 / Encanador (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 48 / Pedreiro(a) (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 49 / Pintor(a) (um
profissional por cada posto de
serviço). Jornada de 44 horas
semanais, de segunda a sexta feira,
das 07h às 12h e das 13h às 17h.
Posto 51/ Técnico(a) em
edificações (um profissional por
cada posto de serviço). Jornada de
44 horas semanais, de segunda a
sexta feira, das 07h às 12h e das
13h às 17h.

9511-05

2
7241-15

1
1627

7152-10

1
1627

7166-10

1
1627

3121-05

TOTAL DE PROFISSIONAIS PROPOSTOS PARA VITÓRIA DE SANTO
ANTÃO:

13

2- Qualificação dos Profissionais e Atividades Previstas
Quadro 02: Qualificação dos profissionais que atuarão nos serviços:
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará

Engenheiro(a)

2143-15

Curso

de

graduação
Elétrica

em Manter e gerenciar o sistema Ver Item 5.3

Eletricista.

Engenharia

com de medição de energia elétrica

Jornada de 44

certificado expedido por escola de do

horas semanais,

nível superior, reconhecida pelo informações on-line das duas

de segunda a

MEC.

sexta feira, das

Outros: Registro atualizado no elétrica

07h às 12h e

CREA; conhecimentos em MS- eletrônicos de cada uma das

das 13h às 17h.

Office Professional e MS- Project; subestações.

Campus

através

das

cabines de medição de energia
e

dos

medidores

conhecimentos em Planejamento Acompanhar a evolução das
da Manutenção e/ou Gestão da grandezas elétricas fornecidas
Manutenção e/ou Otimização da ou calculadas a partir das
Manutenção; Curso NR 10 e informações dos medidores
Carteira de Habilitação Categoria de
B e experiência de

cada

subestação

do

pelo menos campus, tais como: nível de

seis meses comprovada na função. tensão,

corrente,

balanceamento entre fases,
fator de potência, demanda
máxima, consumo de energia
e fator de carga.
Propor

medidas

corretivas

para os problemas detectados
nas

medições

de

energia

elétrica, tais como: baixo
fator de potência, baixo fator
de carga, ultrapassagens de
demanda.
Gerenciar

a

demanda

de

potência elétrica de cada um
dos prédios da UFPE, bem
como

as

demandas

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
registradas nas duas cabines
de medição. Propor medidas
de deslocamento de carga,
onde necessário, dentro das
possibilidades
funcionamento

de
de

cada

prédio, visando sempre a
redução da demanda global
do campus.
Coordenar as atividades de
manutenção

elétrica

em

média e baixa tensões e os
projetos

de

eficientização

energética.
Elaborar soluções técnicas e
projetos de baixa e média
tensão para as reformas das
instalações físicas nos centros
acadêmicos
Emitir

e

fornecer

o

demonstrativo do consumo
de energia elétrica de cada
uma das unidades do Campus
Universitário.
Manter

atualizado

um

cadastro com o perfil de
consumo de energia elétrica
de cada um dos prédios da

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
UFPE.
Emitir relatórios mensais e
fornecer, quando solicitado,
informações a respeito do
perfil de consumo de energia
elétrica de cada um dos
prédios da UFPE.
Atuar, junto à CELPE, para a
correção

imediata

de

problemas de fornecimento
de energia elétrica, tais como
variações

de

desligamentos

tensão,
ou

outros

distúrbios.
Gerenciar in loco a equipe de
manutenção elétrica e dar o
suporte

necessário

na

execução

de

de

serviços

maior complexidade como,
por exemplo, manutenção em
subestações

abrigadas,

manutenção da rede aérea de
distribuição em média tensão,
manutenção
gerais

de

de

ampliações

quadros

distribuição,
da

rede

de

distribuição.
Dimensionar corretamente de

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
equipamentos elétricos que
venham a ser adquiridos para
substituição e/ou ampliação
de instalações.
Dimensionar novos circuitos
levando

em

critérios

de

consideração
condução

de

corrente e queda de tensão.
Atuar de forma a não permitir
a

disseminação

de

“gambiarras”, procurando dar
aos serviços de manutenção
corretiva caráter definitivo e
buscando

soluções

que

atendam às normas técnicas e
de segurança.
Fazer levantamento de carga
para definir a capacidade ou
não

em

suportar

carregamento adicional, de
cabos

e

disjuntores

instalados

em

já
um

determinado setor.
Atuar de forma a não permitir
a instalação de equipamentos
que

não

critérios
energética.

satisfaçam
de

os

eficiência

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
Manter

em

perfeito

funcionamento

os

dispositivos de acionamento
dos motores das bombas dos
poços profundos do Campus,
tais

como:

Inversores

de

Freqüência, e Chaves

de

Partida Suave (soft-starters).
Fazer os ajustes necessários
nos

parâmetros

dos

dispositivos citados no item
anterior de forma a obter
sempre o melhor rendimento
do sistema de abastecimento
d’água do campus.
Proporcionar
técnico

o

suporte

necessário

aos

professores e funcionários da
UFPE

no

momento

instalação

de

da

novos

equipamentos adquiridos para
os departamentos, no que diz
respeito

à

tensão

de

alimentação,

bitola

do

alimentador, dispositivos de
proteção necessários, circuito
elétrico

adequado

para a

alimentação do equipamento

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
e outras informações que
sejam solicitadas.
Dar

apoio

ao

setor

de

manutenção elétrica na busca
da causa de defeitos elétricos
ocorridos,

permitindo

religamentos
totais

apenas

em

condições

de

segurança.
Dar

o

suporte

técnico

necessário na solução de
problemas ocasionados por
defeitos elétricos.
Dar

suporte

execução

de

técnico

na

projetos

de

pequeno e médio porte nas
reformas e ampliações de
instalações,

originados

do

Departamento de Planos e
Projetos.
Dar apoio e orientação ao
setor de manutenção elétrica
na operação de dispositivos
de manobras como chaves e
disjuntores, dependendo da
complexidade da operação e
da carga elétrica envolvida.
Instalar

registradores

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
eletrônicos de energia em
circuitos

elétricos

energizados para detecção de
defeitos ou levantamento de
carga, bem como, através de
software

específico

registrador,

do

descarregar

e

analisar os dados obtidos.
Inspecionar,

de

rotineira,

bancos

os

forma
de

capacitores em média tensão
instalados

na

rede

de

distribuição do Campus e os
bancos de capacitores em
baixa tensão instalados nas
subestações.
Aferir e calibrar painéis para
medição de energia elétrica
nas subestações.
Inspecionar,
rotineira,

de

forma

visual

e

termicamente os barramentos
de

média

tensão

das

subestações energizadas.
Inspecionar,
rotineira,

de
visual

forma
e

termicamente os barramentos
de

baixa

tensão

das

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
subestações energizadas.
Executar

outras

tarefas

compatíveis com a função.

Encarregado(a)

9501-05

Instrução mínima: Ensino médio Coordenar
completo,

Elétrica

Eletricidade/Eletrotécnica,

Jornada de 44

certificado

trabalho.

horas semanais,

reconhecido pelo MEC.

Participar

de segunda a

Outros: Registro atualizado no desenvolvimento

sexta feira, das

CREA,

07h às 12h e

operacionais

das 13h às 17h.

Professional; Curso NR 10, Curso sistemas elétricos e executar
NR

Técnico

de Ver

de Manutenção

de

Curso

equipes

em trabalho em campo,
com Planejar

Item

5.3

atividades

do
no
de

conhecimentos processos.

35,

em

MS-Office Realizar projetos,

Capacidade

operar

de manutenção.

liderança e experiência de pelo
menos seis meses comprovada na
função.
Encarregado(a)

7102-05

Instrução mínima: Ensino médio Fiscalizar e dar suporte à Ver

de Manutenção

completo, Curso Técnico com execução dos serviços de 5.3

civil

certificado

manutenção hidráulica.

hidrossanitária.

reconhecido pelo MEC.

Analisar o trabalho a ser

Jornada de 44

Outros: Registro atualizado no executado

horas semanais,

CREA,

de segunda a

operacionais

em

sexta feira, das

Professional,

Capacidade

07h às 12h e

liderança e experiência de pelo encanadores e, se necessário,

das 13h às 17h.

menos seis meses comprovada na com o apoio do Eng. Civil.

e

conhecimentos desenhos,
MS-Office especificações

consultando
esquemas,
e

outras

de informações, junto com os

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
função, Curso de NR 35.

Coordenar

a

equipe

de

encanadores.
Receber ordens de serviços e
encaminha-las

aos

encanadores.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Analisar o trabalho a ser
executado

consultando

desenhos,

esquemas,

especificações

e

outras

informações.
Marcar pontos de colocação
de tubulações, conexões e
furos.
Abrir valetas no solo e
rasgos

nas

paredes

para

acomodação das tubulações.
Executar

o

corte,

rosqueamento, curvatura e
união dos tubos.
Instalar

louça

sanitária,

condutores, caixa d’ água,
chuveiros, ferragens e outros
componentes

das

instalações.
Montar e instalar registros e

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
outros

acessórios

de

tubulação.
Executar

manutenção

das

instalações.
Testar as canalizações para
assegurar

a

vedação

e

funcionamento de todo o
sistema.
Executar o fechamento de
furos e rasgos, alinhando e
aprimorando as tubulações.
Executar serviços corretivos
em

instalações

hidro-

sanitárias.
Consertar, quando possível,
torneiras

ou

registros

defeituosos.
Substituir

válvulas

de

descargas.
Executar pequenas reformas
em

banheiros,

substituição

incluindo

de

toda

a

tubulação hidráulica e de
esgotos.
Sanar

vazamentos

em

tubulações em instalações
prediais ou nas tubulações
da

rede

geral

de

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
abastecimento

d’água

do

campus.
Instalar hidrômetros.
Desobstruir esgotos.
Substituir tubulações antigas
em ferro por novas em PVC
nos

diversos

prédios

da

UFPE.
Executar pequenos projetos
de ampliação ou reforma de
redes hidráulicas.
Dar manutenção na parte
hidráulica dos sistemas de
bombeamento d’água.
Fazer instalações hidráulicas
para bebedouros.
Fazer manobras em registros
e torneiras.
Monitorar vazão dos poços
artesianos do Campus.
Manter

todo

inerente

o

sistema

à

sua

responsabilidade

em

condições

de

normais

funcionamento.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará

Encarregado(a)

7157-25

Instrução

mínima:

Ensino

genérico.

fundamental

completo

Jornada de 44

qualificação básica.

horas semanais,

Capacidade

de segunda a

experiência de pelo menos seis

sexta feira, das

meses comprovada na função,

07h às 12h e

Curso de NR 35.

de

e

Ver
Interpretar

especificações,

organizar
liderança

e

o

ciclo

Item

5.3

de

operações e utilização de
materiais, equipamentos e
mão- de – obra.
Distribuir tarefas individuais
ou coletivas.

das 13h às 17h.

Resolver ou propor soluções
para os problemas surgidos.
Coordenar atividades de uma
unidade de energia elétrica,
gás, água e esgoto.
Efetuar

o

trabalho

supervisão
setores

nos
de

de

diversos

manutenção

predial.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Técnico (a) em 3121-05

Instrução mínima: Curso Técnico Fiscalizar

Edificações.

em Edificações, com certificado técnico

Jornada de 44

reconhecido pelo MEC.

horas semanais,

Outros:

de segunda a

CREA

e
à

dar

suporte Ver

execução

dos 5.3

serviços de manutenção.

Registro atualizado no Coordenar

a

equipe

de

conhecimentos profissionais posta sob sua

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará

sexta feira, das

operacionais em MS Office

07h às 12h e

Professional;

das 13h às 17h.

liderança e experiência de pelo encaminha-las

Capacidade

responsabilidade.
de Receber ordens de serviços e
aos

menos seis meses comprovada na encarregados.
função, Curso de NR 35.

Realizar vistorias técnicas
nos edifícios que compõem
o

condomínio

sob

sua

responsabilidade.
Executar serviços de apoio
técnico como elaboração de
planilhas

de

custos

de

serviços, especificações de
materiais, apoio ao setor de
compras e outras atividades
correlatas.
Dar suporte aos engenheiros
no desenvolvimento de suas
atividades.
Executar todas as atividades
correlatas

às

especificadas,
programação

acima

dentro

da

semanal

apresentada pela DMR-PCU,
ou emergenciais.
Técnico (a) em 3131-30

Instrução mínima: Curso Técnico Planejar

eletrotécnica.

em Eletrotécnica, com certificado trabalho.

Jornada de 44

reconhecido pelo MEC.

horas semanais,

Outros:

atividades

do Ver Item 5.3

Elaborar estudos e projetos.

Registro atualizado no Participar

no

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará

de segunda a

CREA

conhecimentos desenvolvimento

de

sexta feira, das

operacionais em MS Office

07h às 12h e

Profissional;

das 13h às 17h.

liderança e experiência de pelo sistemas elétricos e executar

processos.

Capacidade

de Realizar projetos,

operar

menos seis meses comprovada na manutenção.
função, Curso de NR 35.

Treinar pessoas, assegurar a
qualidade dos serviços e
aplicar

normas

e

procedimentos de segurança
no trabalho.
Eletricista.

9511-05

Instrução

mínima:

Ensino Instalar lâmpadas, luminárias Ver

Jornada de 44

fundamental completo, Cursos de e reatores em salas de aulas, 5.3

horas semanais,

NR 10, , Curso de NR 35, Curso corredores,

de segunda a

de Eletricista (instalações prediais administrativos

sexta feira, das

e/ou industriais), com certificado áreas internas.

07h às 12h e

de

das 13h às 17h.

experiência luminárias e braços de vapor de sódio, reatores,

conclusão

de

curso

setores
e

outras

e Instalar lâmpadas do tipo

luminárias em postes nas áreas .
externas.
Substituir
nas

salas

Substituir
lâmpadas
de

lâmpadas

queimadas queimadas nas vias públicas

aula,

setores e estacionamentos.

administrativos e nas outras áreas Corrigir
internas dos prédios de

defeitos

pelo como

elétricos

curtos-circuitos,

menos seis meses comprovada na quando necessário, com o
função.

apoio

do

pessoal

de

engenharia elétrica.
Executar
instalações

projetos
elétricas

de
de

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
pequeno e médio porte, a
partir

de

projeto

do

Departamento de Planos e
Projetos

e

com

acompanhamento

do

encarregado, técnico de nível
médio

ou

engenheiro

eletricista, conforme o grau
de dificuldade.
Instalar

tomadas

comuns,

para microcomputadores ou
condicionadores de ar.
Instalar

disjuntores

para

adição de novos circuitos em
quadros elétricos existentes.
Substituir

equipamentos

defeituosos,

tais

interruptores,

como:
tomadas,

disjuntores, relés, fusíveis,
etc.
Substituir quadros elétricos.
Instalar

novos

circuitos

alimentadores

em

eletrocalhas ou tubulações
existentes,

embutidas

ou

aparentes,

incluindo

a

passagem dos cabos e a sua
ligação elétrica.

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
Instalar

eletrodutos

embutidos ou aparentes.
Instalar

eletrocalhas

e

acessórios.
Medir

grandezas

(tensão

e

elétricas

corrente)

com

equipamentos analógicos ou
digitais

(multímetros

e

alicates amperímetros), para
informação

própria

manutenção

ou

solicitado

pelo

da

quando
setor

de

engenharia elétrica.
Fazer aterramentos.
Instalar circuitos provisórios
para reforço de iluminação
pública em eventos festivos
ou acadêmicos em pátios,
estacionamentos

ou

vias

públicas.
Instalar

iluminação

e

tomadas em barracas, quando
da ocorrência de festas ou
calouradas estudantis.
Operar disjuntores, chaves e
outros dispositivos elétricos
em

desligamentos,

programados ou não, para

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
manutenção

corretiva

preventiva.

ou

Quando

necessário, dependendo do
grau de complexidade da
operação e da carga elétrica
envolvida,

com

orientação

de

apoio

e

engenheiro

eletricista.
Instalar e manter os sistemas
elétricos para bombeamento
d’água dos prédios.
Realizar a ligação elétrica
provisória de equipamentos
necessários para execução de
outros

serviços

manutenção

do

de
Campus

como, por exemplo, bombas
hidráulicas e máquinas de
solda.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Eletricista

em 7321-20

Instrução

mínima:

Ensino Prestar

atendimento

a Ver

Escala

fundamental completo, Curso de chamadas de emergência a 5.3

(Diurno).

Eletricista (instalações prediais qualquer

Jornada de 12

e/ou industriais), com certificado edificações nos horários do

horas

de conclusão de curso.

diurnas,

diariamente, de

uma

das

plantão.

Deve ter CNH - Categoria C; Executar

serviços

de

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará

segunda feira a

Curso de NR 35. Cursos de NR 10 recuperação

domingo,

e experiência de pelo menos seis elétricas de baixa e média

das

07h às 19h, em

meses comprovada na função.

tensões

turnos de 12h

plantão.

por 36h.

Adotar

das

redes

nos

horários

do

as

providências

necessárias para o pronto
restabelecimento da energia
elétrica

quando

ocorrência de

da

faltas

nos

horários do plantão.
Manter

em

perfeito

funcionamento o sistema de
iluminação

pública

do

campus, providenciando a
substituição de lâmpadas,
reatores, relés fotoelétricos
ou

outros

dispositivos

queimados ou danificados.
Verificar

pontos

com

iluminação

deficiente

informando

aos

encarregados e engenheiros
e

solicitando

o

material

necessário para a correção
dos problemas.
Vistoriar rotineiramente as
condições

de

iluminação

pública do campus.

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
Efetuar

abertura

e

fechamento, com vara de
manobra,

nas

chaves

seccionadoras

de

distribuição em média tensão
(13,8kv) energizadas.
Efetuar manobra nas chaves
seccionadoras e disjuntores
de média tensão (13,8kv) das
subestações abrigadas.
Efetuar manobras de ajustes
nos

transformadores

de

distribuição – 13,8kv.
Executar

serviços

programados

que,

por

implicar em prejuízos para
as atividades acadêmicas ou
administrativas, não possam
ser realizados no horário do
expediente
possam

se

da

UFPE

encaixar

e
no

horário do plantão.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará

Eletricista

em 7321-20

Instrução

mínima:

Ensino Prestar

a Ver Item 5.3

atendimento

Escala

fundamental completo, Curso de chamadas de emergência a

(Noturno).

Eletricista (instalações prediais qualquer

Jornada de 12

e/ou industriais), com certificado edificações nos horários do

horas noturnas,

de conclusão de curso.

diariamente, de

Deve ter CNH - Categoria C; , Executar

segunda feira a

Curso de NR 35, Cursos de NR 10 recuperação

domingo,

e experiência de três na função.

das

uma

das

plantão.
serviços
das

de
redes

elétricas de baixa e média

19h às 07h, em

tensões

turnos de 12h

plantão.

por 36h.

Adotar

nos

horários

do

as

providências

necessárias para o pronto
restabelecimento da energia
elétrica

quando

ocorrência de

da

faltas

nos

horários do plantão.
Manter

em

perfeito

funcionamento o sistema de
iluminação

pública

do

campus, providenciando a
substituição de lâmpadas,
reatores, relés fotoelétricos
ou

outros

dispositivos

queimados ou danificados.
Verificar

pontos

com

iluminação

deficiente

informando

aos

encarregados e engenheiros

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
e

solicitando

o

material

necessário para a correção
dos problemas.
Vistoriar rotineiramente as
condições

de

iluminação

pública do campus.
Efetuar

abertura

e

fechamento, com vara de
manobra,

nas

chaves

seccionadoras

de

distribuição em média tensão
(13,8kv) energizadas.
Efetuar manobra nas chaves
seccionadoras e disjuntores
de média tensão (13,8kv) das
subestações abrigadas.
Efetuar manobras de ajustes
nos

transformadores

de

distribuição – 13,8kv.
Executar

serviços

programados

que,

por

implicar em prejuízos para
as atividades acadêmicas ou
administrativas, não possam
ser realizados no horário do
expediente
possam

se

da

UFPE

encaixar

horário do plantão.

e
no

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.

Auxiliar

de 7156-15

Instrução

mínima:

Ensino Prestar serviço de apoio aos Ver

Eletricista.

fundamental completo, Curso de eletricistas

Jornada de 44

NR

horas semanais,

(instalações

de segunda a

industriais), com certificado de

sexta feira, das

conclusão emitido por instituição

07h às 12h e

de ensino profissionalizante e

das 13h às 17h.

experiência de seis meses na

35,

Curso de

Item

no 5.3

Eletricista desenvolvimento de todas as

prediais

e/ou suas atividades.

função.
Auxiliar

de 5143-10

Instrução mínima: Quinta série do Auxiliar

a

construir, Ver

Carpinteiro.

ensino fundamental, Curso de encaixar e moldar no local 5.3

Jornada de 44

Carpinteiro, com certificado de das obras as armações de

horas semanais,

conclusão emitido por instituição madeira dos edifícios e obras

de segunda a

de ensino profissionalizante e similares,

sexta feira, das

experiência comprovada de seis processos

07h às 12h e

meses na função. Curso de NR 35. adequadas

das 13h às 17h.

alvenarias,

armações

telhado,

andaimes

utilizando
e

ferramentas

para

compor
de
e

elementos afins.
Auxiliar a Instalar e ajustar
esquadrias de madeira e
outras peças, tais como:
janelas,

portas,

escadas,

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
rodapés, divisórias, forros e
guarnições.
Auxiliar na construção de
formas

de

madeira

para

concretagem.
Auxiliar

no

elementos
substituir
parcialmente

reparo
de

de

madeira,

total

ou
peças

desajustadas ou deterioradas
ou fixando partes soltas.
Afiar ferramentas de corte.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Carpinteiro(a).
Jornada de 44
horas semanais,
de segunda a
sexta feira, das
07h às 12h e
das 13h às 17h.

7155-05

Instrução mínima: Quinta série do Construir, encaixar e moldar Ver
no local das obras as armações
ensino fundamental, Curso de
5.3
de madeira dos edifícios e
Carpinteiro, com certificado de obras similares, utilizando
processos
e
ferramentas
conclusão emitido por instituição
adequadas
para
compor
armações
de
de ensino profissionalizante e alvenarias,
telhado, andaimes e elementos
experiência comprovada de seis
afins.
meses na função. Curso de NR 35. Instalar e ajustar esquadrias de
madeira e outras peças, tais
como: janelas, portas, escadas,
rodapés, divisórias, forros e
guarnições.
Construir formas de madeira
para concretagem.
Reparar
elementos
de
madeira, substituir total ou

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
parcialmente

peças

desajustadas ou deterioradas
ou fixando partes soltas.
Afiar ferramentas de corte.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Auxiliar

de 5143-10

Quinto

ano

do

ensino Prestar serviço de apoio ao Ver

Encanador.

fundamental, experiência de pelo encanador

Jornada de 44

menos seis meses comprovada na desenvolvimento de todas as

horas semanais,

função, Curso de NR 33 e , Curso suas atividades

de segunda a

de NR 35..

Item

no 5.3

sexta feira, das
07h às 12h e
das 13h às 17h.
Encanador(a).

7241-15

Quinto

ano

do

ensino Analisar o trabalho a ser Ver

Jornada de 44

fundamental, curso básico de executado

horas semanais,

formação experiência de pelo desenhos,

esquemas,

de segunda a

menos seis meses comprovada na especificações

e

sexta feira, das

função. Curso de NR 33 e , Curso informações.

07h às 12h e

de NR 35.

das 13h às 17h.

consultando 5.3
outras

Marcar pontos de colocação
de tubulações, conexões e
furos.
Abrir valetas no solo e
rasgos

nas

paredes

para

acomodação das tubulações.
Executar

o

corte,

rosqueamento, curvatura e

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
união dos tubos.
Instalar

louça

sanitária,

condutores, caixa d’ água,
chuveiros, ferragens e outros
componentes

das

instalações.
Montar e instalar registros e
outros

acessórios

de

tubulação.
Executar

manutenção

das

instalações.
Testar as canalizações para
assegurar

a

vedação

e

funcionamento de todo o
sistema.
Executar o fechamento de
furos e rasgos, alinhando e
aprimorando as tubulações.
Executar serviços corretivos
em

instalações

hidro-

sanitárias.
Consertar, quando possível,
torneiras

ou

registros

defeituosos.
Substituir

válvulas

de

descargas.
Executar pequenas reformas
em

banheiros,

incluindo

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
substituição

de

toda

a

tubulação hidráulica e de
esgotos.
Sanar

vazamentos

em

tubulações em instalações
prediais ou nas tubulações
da

rede

geral

de

d’água

do

abastecimento
campus.

Instalar hidrômetros.
Desobstruir esgotos.
Substituir tubulações antigas
em ferro por novas em PVC
nos

diversos

prédios

da

UFPE.
Executar pequenos projetos
de ampliação ou reforma de
redes hidráulicas.
Dar manutenção na parte
hidráulica dos sistemas de
bombeamento d’água.
Fazer instalações hidráulicas
para bebedouros.
Fazer manobras em registros
e torneiras.
Monitorar vazão dos poços
artesianos do Campus.
Manter

todo

o

sistema

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
inerente

à

sua

responsabilidade

em

condições

de

normais

funcionamento.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Auxiliar

de 5143-10

Quinto ano do ensino fundamental Auxiliar todas as atividades Ver

gesseiro.

experiência de pelo menos seis do gesseiro.

Jornada de 44

meses comprovada na função.

Item

5.3

horas semanais,
de segunda a
sexta feira, das
07h às 12h e
das 13h às 17h.
Gesseiro(a).

7164-05

Ensino

fundamental

completo. Preparar

ferramentas, Ver

Jornada de 44

Experiência comprovada de seis equipamentos, materiais e 5.3

horas semanais,

meses na função.

selecionar peças de acordo

de segunda a

com

o

projeto

vigente.

sexta feira, das

Fabricar e recompor placas,

07h às 12h e

peças e superfícies de gesso.

das 13h às 17h.

Revester tetos e paredes e
rebaixar tetos com placas de
painéis e gesso.
Realizar

decorações

com

peças de gesso e montar
paredes

divisórias

com

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
blocos e painéis de gesso.

Auxiliar

de 5143-10

Quinto ano do ensino fundamental Auxiliar a instalar, montar e Ver

marceneiro.

experiência de pelo menos seis reparar moveis,

Jornada de 44

meses comprovada na função.

Item

5.3

Auxiliar a instalar e ajustar

horas semanais,

esquadrias de madeira e

de segunda a

outras

sexta feira, das

janelas,

07h às 12h e

rodapés, divisórias, forros e

das 13h às 17h.

guarnições.

peças

tais

portas

como:
escadas,

Auxiliar na construção de
formas

de

madeira

para

concretagem.
Auxiliar

no

elementos
substituir
parcialmente

reparo
de

de

madeira,

total

ou
peças

desajustadas ou deterioradas
ou fixando partes soltas.
Afiar ferramentas de corte.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Marceneiro(a).

7711-05

Ensino médio completo e curso de Preparar local de trabalho, Ver

Jornada de 44

qualificação específico para a interpretar

projetos, 5.3

horas semanais,

função. Experiência comprovada desenhos e especificações,

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará

de segunda a

de seis meses na função.

confeccionar

produtos

de

sexta feira, das

madeira e seus derivados,

07h às 12h e

entregar

das 13h às 17h.

confeccionados sob medida
ou

produtos

restaurados.

Instalar,

montar e reparar moveis,
Instalar e ajustar esquadrias
de madeira e outras peças
tais como: janelas, portas
escadas, rodapés, divisórias,
forros e guarnições.
Construir

formas

de

madeira para concretagem.
Reparar
elementos de
madeira, substituir total ou
parcialmente
peças
desajustadas ou deterioradas
ou fixando partes soltas.
Afiar ferramentas de corte.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Auxiliar

de 5143-10

Quinto ano do ensino fundamental Efetuar a carga, descarga e Ver

pedreiro.

experiência de pelo menos seis tranporte

de

materiais, 5.3

Jornada de 44

meses comprovada na função. servindo-se das próprias mão

horas semanais,

Curso de NR 33 e NR 35

ou utilizando carrinho de

de segunda a

mão

e/ou

ferramentas

sexta feira, das

manuais,

07h às 12h e

utilização

das 13h às 17h.

daqueles materiais.

possibilitando
ou

a

remoção

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
Escavar valas e fossas, abrir
sulcos em pisos e paredes,
extraindo

terras,

rebocos,

massas,

permitindo

a

execução de fundações, o
assentamento

de

canalizações e tubulações
para água ou rede elétrica,
ou a execução de obras
similares.
Misturar
água,

cimento,
brita

e

areia,
outros

materiais,

através

de

processos

manuais

ou

mecânicos, obtendo concreto
ou argamassa.
Preparar

e

materiais,

transportar
ferramentas,

aparelhos ou qualquer peça,
limpando-as e arrumando-as
de acordo com instruções.
Auxiliar

o

oficial

ou

encarregado, em conjunto ou
sozinho, para levar a bom
termo a execução de suas
tarefas.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
dificuldade.

Pedreiro(a).

7152-10

Ensino

fundamental

completo. Verificar as características Ver

Jornada de 44

Experiência comprovada de seis da obra, examinando plantas 5.3

horas semanais,

meses na função. Curso de NR 33 e especificações técnica.

de segunda a

e NR 35.

Orientar

na

escolha

do

sexta feira, das

material apropriado e na

07h às 12h e

melhor forma de execução

das 13h às 17h.

dos trabalhos.
Orientar na composição de
mistura cimento, areia, cal e
brita,

dosandoa

quantidades

as

para

obter

argamassa desejada.
Assentar azulejos e pisos
cerâmicos

de

forma

esmerada.
Assentar tijolos, ladrilhos,
alvenarias e materiais afins.
Construir alicerces, levantar
paredes,

muros

e

construções similares.
Rebocar

estruturas

construídas.
Realizar
manutenção

trabalhos
corretiva

de
de

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
prédios, calçadas e estruturas
semelhantes.
Armar

e

desmontar

andaimes para a exucução
das obras desejadas.
Operar betoneira.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Auxiliar

de 5143-10

Quinto ano do ensino fundamental Auxiliar no preparo e pintura Ver

pintor. Jornada

experiência de pelo menos seis das superfícies externas e 5.3

de

meses comprovada na função. internas de edifícios e outras

44

horas

semanais,

de

Curso de NR NR 35.

obras

civis,

raspando-as,

segunda a sexta

limpando-as, emassando-as e

feira, das 07h

cobrindo-as com uma ou

às 12h e das

várias camadas de tintas.

13h às 17h.

Auxiliar para pintar letras e
motivos
baseando-as

decorativos,
nas

especificações do trabalho e
nos desenhos.
Auxiliar a pintar carrocerias
de automóveis, caminhões,
ônibus e outros veículos
auto-motores, na linha de
produção ou em oficina de
manutenção,

pulverizando-

as com camadas de tinta ou

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
produto similar.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.

Pintor(a).

7166-10

Ensino fundamental completo e Preparar

e

Jornada de 44

curso de qualificação específico superfícies

horas semanais,

para

de segunda a

comprovada de seis meses na obras

sexta feira, das

função. Curso de NR 35.

a

função.

pintar

as Ver

externas

e 5.3

Experiência internas de edifícios e outras
civis,

raspando-as,

limpando-as, emassando-as e

07h às 12h e

cobrindo-as com uma ou

das 13h às 17h.

várias camadas de tintas.
Pintar

letras

e

motivos

decorativos, baseando-as nas
especificações do trabalho e
nos desenhos.
Pintar

carrocerias

automóveis,

de

caminhões,

ônibus e outros veículos
auto-motores, na linha de
produção ou em oficina de
manutenção,

pulverizando-

as com camadas de tinta ou
produto similar.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará

Auxiliar

de 5143-10

Ensino fundamental completo e Auxiliar na fabricação de Ver

serralheiro.

curso de qualificação específico peças.

Jornada de 44

para

horas semanais,

comprovada de três na função.

a

função.

Item

5.3

Experiência Auxiliar na instalação de
ferragens

de

esquadrias,

de segunda a

portas, portões e grades.

sexta feira, das

Manter

07h às 12h e

equipamentos e ferramentas

das 13h às 17h.

em ordem.

e

conservar

Transportar

materiais

os

e

peças.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Serralheiro(a).

7244-40

Ensino fundamental completo e Analisar

Jornada de 44

curso de qualificação específico fabricada,

horas semanais,

para

de segunda a

comprovada de três na função.

a

função.

a

peça

a

ser Ver

consultando 5.3

Experiência desenhos,

modelos,

especificações

ou

outras

sexta feira, das

instruções.

07h às 12h e

Construir peças utilizando

das 13h às 17h.

escalas, esquadros, riscador,
serras

mecânicas

manuais,

ou
soldas,

esmerilhadeiras, furadeiras e
outros equipamentos.
Instalar

ferragens

em

esquadrias, portas, portões,
grades ou peças similares,
fazendo

os

ajustes

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
necessários.
Manejar

máquinas

de

dobrar, cortar e cilindrar
chapas.
Dobrar, curvar ou forjar
peças metálicas ou não, a
frio e a quente.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Aplicador(a) de 7157-05

Quinto

ano

do

ensino Limpeza

manta asfáltica.

fundamental,

Jornada de 44

qualificação específico na área e muros e paredes.

horas semanais,

experiência de pelo menos seis Aplicação de todos os tipos

de segunda a

meses comprovada na função. de

sexta feira, das

Curso de NR 35.

curso

técnica

em Ver

de superfícies tais como lajes, 5.3

impermeabilizantes,

manta asfáltica, e manta

07h às 12h e

aluminizada em lajes, rufos

das 13h às 17h.

calhas e pingadeiras.

Encarregado(a)

7102-05

Ensino fundamental completo e Interpretar

de manutenção

curso de qualificação específico organizar

Civil

para

e

a

função.

Item

especificações, Ver
o

ciclo

de 5.3

Experiência operações e utilização de

hidrossanitária.

comprovada de seis meses

Jornada de 44

função.

na materiais,

equipamentos

e

mão- de – obra.

horas semanais,

Distribuir tarefas individuais

de segunda a

ou coletivas.

sexta feira, das

Resolver ou propor soluções

07h às 12h e

para os problemas surgidos.

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Função/Posto

Cidade
onde
atuará

das 13h às 17h.

Coordenar atividades,
Fiscalizar e dar suporte à
execução dos serviços de
manutenção hidráulica.
Analisar o trabalho a ser
executado
consultando
desenhos,
esquemas,
especificações
e
outras
informações, junto com os
encanadores e, se necessário,
com o apoio do Eng. Civil.
Coordenar a equipe de
encanadores.
Receber ordens de serviços e
encaminha-las
aos
encanadores.
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.
Analisar o trabalho a ser
executado

consultando

desenhos,

esquemas,

especificações

e

outras

informações.
Marcar pontos de colocação
de tubulações, conexões e
furos.
Abrir valetas no solo e rasgos
nas paredes para acomodação
das tubulações.
Executar

o

corte,

rosqueamento, curvatura e
união dos tubos.
Instalar

louça

sanitária,

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
condutores, caixa d’ água,
chuveiros, ferragens e outros
componentes das instalações.
Montar e instalar registros e
outros

acessórios

de

tubulação.
Executar

manutenção

das

instalações.
Testar as canalizações para
assegurar

a

vedação

e

funcionamento de todo o
sistema.
Executar o fechamento de
furos e rasgos, alinhando e
aprimorando as tubulações.
Executar serviços corretivos
em

instalações

hidro-

sanitárias.
Consertar, quando possível,
torneiras

ou

registros

defeituosos.
Substituir

válvulas

de

descargas.
Executar pequenas reformas
em

banheiros,

substituição

de

incluindo
toda

a

tubulação hidráulica e de
esgotos.

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
Sanar

vazamentos

tubulações

em

em

instalações

prediais ou nas tubulações da
rede geral de abastecimento
d’água do campus.
Instalar hidrômetros.
Desobstruir esgotos.
Substituir tubulações antigas
em ferro por novas em PVC
nos

diversos

prédios

da

UFPE.
Executar pequenos projetos
de ampliação ou reforma de
redes hidráulicas.
Dar manutenção na parte
hidráulica dos sistemas de
bombeamento d’água.
Fazer instalações hidráulicas
para bebedouros.
Fazer manobras em registros
e torneiras.
Monitorar vazão dos poços
artesianos do Campus.
Manter

todo

inerente

o

sistema

à

sua

responsabilidade

em

condições

de

normais

funcionamento.

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
dificuldade.

Engenheiro(a)
civil

2142-05
/

Curso

de

graduação

em Realizar o acompanhamento Ver Item 5.3

Engenharia civil com certificado da execução de serviços da

segurança.

expedido por escola de nível área de engenharia civil

Jornada de 44

superior, reconhecida pelo MEC

horas semanais,

Outros: Registro atualizado no profissionais envolvidos na

de segunda a

CREA; conhecimentos em MS- execução

sexta feira, das

Office Professional e MS- Project; condições necessárias para a

07h às 12h e

conhecimentos em Planejamento operacionalização

das 13h às 17h.

da Manutenção e/ou Gestão da métodos e técnicas, afim de
Manutenção.

Proporcionar
de

aos
serviços

as
dos

viabilizar a execução dos

Carteira de Habilitação Categoria serviços dentro dos padrões
B. Experiência comprovada de de segurança e qualidade
pelo menos seis meses na função.

exigidos.
Acompanhar a fiscalização
da UFPE aos locais dos
serviços a fim de prestar
esclarecimentos

a

respeito

dos serviços executados.
Efetuar

a

manutenção

corretiva e preventiva nas
instalações da água, esgoto e
de combate à incêndio,
Acompanhar a execução dos

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
serviços

de

manutenção

preventiva e corretiva nas
cobertas

e

impermeabilizações,

de

forma a manter a plena
condição satisfatória

das

instalações prediais.
Executar todas as atividades
correlatas

às

especificadas,

acima

dentro

programação

da

semanal

apresentada pela SINFRA,
ou emergenciais.
Ferramenteiro(

7211-05

Ensino médio completo, curso de Distribuição e recebimento Ver

a). Jornada de

qualificação específico na área e de

44

pelo

horas

semanais,

de

menos

seis

comprovada na função.

ferramentas

meses equipamentos

e 5.3

de

uso

coletivo.

segunda a sexta

Inspeção

periódica

feira, das 07h

ferramentas e equipamentos

às 12h e das

de uso individual.

13h às 17h.

Manter

e

conservar

de

os

equipamentos e ferramentas
em ordem.
Armazenar e organizar as
ferramentas.
Preencher
assinaturas

e
de

coletar
guias

de

Item

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Cidade

Função/Posto

onde
atuará
distribuição de ferramentas e
equipamentos.
Providenciar

a

imediata

substituição de ferramentas e
equipamentos danificados.
Vidraceiro(a).

7163-05

Ensino fundamental completo e Selecionar

o

vidro, Ver Item 5.3

Jornada de 44

curso de qualificação específico baseando-se nas dimensões e

horas semanais,

para

de segunda a

comprovada de cinco na função.

a

função.

Experiência tipos e tipos requeridos para
ajusta-los

no

local

de

sexta feira, das

colocação.

07h às 12h e

Efetuar a traçagem e o corte

das 13h às 17h.

de peças de vidros.
Efetuar

a

limpeza

dos

encaixes e os procedimentos
necessários para a fixação de
peças de vidro.
Montar peças de vidro e dar
o acabamento necessário ao
trabalho.
Fixar vidros em quadros de
madeira, pregando molduras
em seu contorno.
Polir as bordas das chapas de
vidro.
Aplicar massa de vidro para
fixação das chapas.
Executar outras tarefas de

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PREVISÃO DE ATIVIDADES

Cargo /

CBO do profissional

Qualificação

Atividades Previstas

Função/Posto

Cidade
onde
atuará

mesma natureza e nível de
dificuldade.

3 - Locais e Horários onde serão realizados os serviços
UNIDADES DA UFPE DE RECIFE

Locais abrangidos
Edificações
atualizadas

Horário

Frequência

07h00min às 12h00min;
no 13h00min

/17h00min,

De segunda feira a sexta feira.
à

Inventário de bens exceção dos plantonistas de
Imóveis de 2018 da alta tensão cujos horários são:
UFPE, vide Anexo
XI deste PB)

07h00min às 19h00min, em Jornada de 12 horas diurnas,
turnos de 12h por 36h.

diariamente de segunda feira
a domingo.

19h00min às 07h00min, em Jornada de 12 horas noturnas,
turnos de 12h por 36h.

diariamente, de segunda feira
a domingo.

UNIDADES DA UFPE DE RECIFE

Locais abrangidos

Horário

Frequência

UNIDADES DA UFPE DO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
(CARUARU)

Locais abrangidos

Horário

Edificações

07h00min às 12h00min;

atualizadas no

13h00min /17h00min, a menos

Inventário de bens

de uma outra deliberação

Imóveis de 2018 da

daquele centro acadêmico,

UFPE, vide Anexo

considerando os seus horários

XI deste PB)

de funcionamento ou outro

Frequência

De segunda feira a sexta feira.

critério do órgão diretor local,
desde que a jornada seja de
exatamente 44 horas semanais.
UNIDADES DA UFPE DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA
(VITÓRIA DE SANTO ANTÃO)

Edificações

07h00min às 12h00min;

atualizadas no

13h00min /17h00min, a menos

Inventário de bens

de uma outra deliberação

Imóveis de 2018 da

daquele centro acadêmico,

UFPE, vide Anexo

considerando os seus horários

XI deste PB)

de funcionamento ou outro
critério do órgão diretor local,
desde que a jornada seja de

De segunda feira a sexta feira.

UNIDADES DA UFPE DE RECIFE

Locais abrangidos

Horário
exatamente 44 horas semanais.

Frequência

