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ANEXO III do Edital N° 001/2009 – Atribuições dos Cargos
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (exceto trilhos) C.B.O. nº 9922-25
Atribuições: Limpar áreas de construção de cercas; Distribuir material em pontos predeterminados; Perfurar solo para colocação
dos mourões; Alinhar mourões,; Trocar mourões de concreto e madeira; Trocar arame farpado; Pintar mourões, guias, postes,
cancelas, tampa de bueiro e chapéu de caixa de captação; Realizar conservação de aceiro de cercas; Repor cerca nas falhas;
Fechar, com cercas, entradas não autorizadas de propriedades; Remover materiais velhos, quebrados e sobras; Remover animais
vivos da pista; Remover placas de sinalização; Coletar lixo dos pedágios; Substituir placas de sinalização; Lavar passarelas e
monumentos; Remover pichações de monumentos, passarelas e viadutos; Repintar faixas de sinalização; Varrer pedágio; Lavar
placas de sinalização; Lavar praças e cabines de pedágio; Colocar, em vias, sinalização de advertência ao usuário; Desviar fluxo de
veículos; Utilizar equipamentos de proteção invididual (epi); Utilizar equipamentos de proteção preventiva ao usuário; Utilizar
equipamentos apropriados à atividade; Manter características originais dos equipamentos; Realizar revisão preventiva dos
maquinários e equipamentos; Adaptar equipamentos à atividade; Roçar áreas verdes das faixas de domínio das vias; Rastelar a
massa verde; Retirar massa verde; Podar árvores; Remover árvores; Capinar a encosta dos córregos; Retirar ervas daninhas;
Plantar grama e árvores nas rodovias; Adubar grama; Regar a grama; Recobrir a grama com terra; Controlar incêndio em beira de
pistas; Eliminar formigas e cupins; Refilar mato na borda da pista; Identificar, em vias, necessidade de tapar buracos; Recortar
buraco; Remover camada asfáltica; Retirar material indesejado; Aplicar camada de brita; Aplicar emulsão asfáltica; Aplicar concreto;
betuminoso usinado; quente (cbuq); Compactar concreto betuminoso usinado quente (cbuq); Selar trinca; Retirar detritos da caixa
de captação de água; Retirar detritos de canaletas; Recolher papel e entulho; Lavar defensas metálicas; Lavar dispositivo
sinalizador "olho-de-gato"; Retirar animais mortos; Retirar restos de acidentes; Varrer vias; Remover troncos, galhos e folhas das
vias; Ensacar o material varrido; Verificar problemas em galerias e bueiros; Retirar detritos de galerias e bueiros; Limpar o cesto de
captação dos bueiros; Trocar o cesto de captação dos bueiros; Recolher detritos de córregos; Trocar tampa de bueiros; Trocar
chapéu da caixa de captação; Trocar tubulação danificada; Recolocar solo em volta da galeria; Finalizar obra; Eliminar causas da
erosão; Retirar solo inapropriado; Aplicar solo aprovado pelo laboratório;Distribuir terra em camadas compactadas na erosão;
Realizar acabamento do aterro; Retirar partes de obras de arte avariadas; Preparar terreno; Alocar formas de madeira; Preparar
concreto; Distribuir concreto; Dar acabamento no concreto; Pintar ´obras de arte; Substituir peças de concreto armado; Realizar
melhorias em ´obras de arte antigas; Executar limpeza do final de obra; Identificar necessidade de compra de material; Demonstrar
capacidade de observação; Evidenciar respeito pelo outro; ar provas de paciência; Demonstrar resistência física e psicológica;
Demonstrar responsabilidade; Demonstrar força de vontade; Demonstrar dedicação; Manifestar compreensão; Trabalhar em
equipe; Demonstrar cuidado com sua segurança pessoal; Dar provas de humildade; Demonstrar agilidade; Demonstrar disposição;
Demonstrar capacidade de atenção; Dar provas de organização.

Operador de Maquinas Operatrizes – C.B.O. nº 7212-10
Atribuições: Interpretar desenho técnico; Selecionar material para usinagem; Consultar desenho do produto; Consultar manual
técnico, tabelas, dados específicos e normas; Utilizar parâmetros do equipamento; Aplicar dados do fabricante e da ferramenta;
Realizar manutenção de primeiro nível; Afiar ferramenta de corte; Fixar ferramenta na máquina; Regular máquina; Interpretar plano
de operações; Executar processo de usinagem; Controlar qualidade do produto no processo (visual e dimensional); Corrigir
imperfeições da ferramenta (desgaste e quebra); Maximizar o rendimento da máquina; Registrar o lote de peças; Verificar a validade
da calibração do instrumento; Verificar calibração do instrumento; Controlar dimensionalmente as peças; Controlar a qualidade da
peça usinada, conforme padrão estabelecido; Utilizar o controle estatístico do processo (cep); Trocar informações sobre o
andamento do serviço; Registrar desvios do processo, no livro de ocorrências; Prestar apoio técnico e profissional; Prestar
informações claras e objetivas; Comunicar-se com o setor de manutenção para providências; Manter atualizado o registro de
produção; Registrar informações sobre alterações realizadas; Comunicar-se com o setor responsável para transporte de resíduo;
Requisitar material de consumo; Utilizar equipamentos de proteção individual (epi) e de proteção coletiva (epc); Cumprir normas de
segurança; Inspecionar condição de equipamentos e ferramentas; Manter ordem e limpeza no local de trabalho; Identificar
necessidades de manutenção; Manter em condições adequadas os equipamentos de içamento; Operar equipamentos de içamento,
conforme normas e procedimentos; Avaliar a qualidade dos equipamentos de proteção individual (epi) e de proteção coletiva (epc);
Prestar primeiros socorros, conforme procedimentos; Propor soluções para eliminar situações de risco de segurança; Selecionar
resíduos industriais; Acondicionar resíduos em locais estabelecidos; Identificar resíduos e produtos; Quantificar volume de resíduo
para descarte; Propor soluções para eliminar situações de risco ambiental; Manusear produtos químicos, conforme normas do
fabricante; Monitorar ações de implementação da preservação do meio ambiente; Zelar pelo patrimônio público; Demonstrar
capacidade de comunicação; Relacionar-se com profissionalismo; Agir com espírito de equipe; Cumprir prazos;Trabalhar com
criatividade; Tomar decisões; Resolver problemas com agilidade; Acompanhar desenvolvimento de novas ferramentas; Operar
aplicativos de informática
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Eletricista de Instalação (Automóveis) C.B.O. nº 9531-15
Atribuições: Interpretar ordens de serviços; Orçar serviços; Estabelecer cronograma de serviços; Estimar prazos e necessidades
de mão-de-obra para realização dos serviços; Especificar materiais e componentes eletroeletrônicos; Selecionar ferramentas,
equipamentos e materiais; Elaborar leiaute das instalações; Elaborar esquemas eletroeletrônicos; Interpretar esquemas
eletroeletrônicos; Corrigir esquemas eletroeletrônicos; Confeccionar chicotes e cablagens elétricos; Instalar calhas, suportes,
eletrodutos e conduintes; Fixar manualmente chicotes, cablagens, condutores, equipamentos e acessórios; Conectar cabos aos
equipamentos e acessórios; Liberar máquinas, equipamentos e sistemas para teste de funcionamento; Testar funcionamento de
máquinas, equipamentos e sistemas para operação; Listar máquinas e equipamentos; Listar itens de verificação dos sistemas
eletroeletrônicos; Elaborar cronograma de manutenção Preventiva; Inspecionar visualmente máquinas e equipamentos; Limpar
máquinas, equipamentos e o local de trabalho; Diagnosticar defeitos eletroeletrônicos; Desmontar componentes eletroeletrônicos;
Reparar componentes eletroeletrônicos; Lubrificar componentes eletroeletrônicos; Substituir componentes eletroeletrônicos; Montar
componentes eletroeletrônicos; Ajustar peças e componentes eletroeletrônicos; Simular funcionamento dos componentes e
equipamentos; Preencher ordens de serviços; Elaborar comunicações de indisponibilidade do equipamento; Preencher requisição
de materiais; Emitir laudos técnicos Elaborar relatórios de serviços; Registrar ocorrências de anomalias; Verificar tensões dos
sistemas; Verificar resistências dos componentes eletroeletrônicos; Verificar operacionalmente (ruídos, vibrações, vazamentos,
fulgas, etc.) Instalações; Medir correntes dos circuitos; Realizar acabamento das instalações eletroeletrônicas; Solicitar inspeções
dos locais de trabalho; Interpretar laudos de segurança, meio ambiente e saúde; Utilizar equipamentos de segurança individual e
coletivo; Sinalizar equipamentos ou locais de trabalho para isolamento; Depositar resíduos em locais próprios; Atualizar-se
permanentemente; Auto-organizar-se; Liderar; Raciocinar rapidamente; Autocontrolar-se; Demonstrar dinamismo; Demonstrar
resistência física; Tornar-se sociável; Buscar acuidade; visual; Concentrar-se; Agir com prudência; Disciplinar-se; Responsabilizarse.

Encanador – C.B.O. nº 7241-10
Atribuições: Estudar projeto; Definir traçados das tubulações; Identificar pressão do fluído; Dimensionar tubulações; Especificar
materiais; Quantificar materiais; Executar projeto; Separar materiais conforme medidas e Tipos; Conferir validade dos materiais;
Inspecionar materiais visualmente; Inspecionar local; Marcar local definido para instalação; Isolar local de trabalho; Abrir paredes,
lajes, pisos ou valas; Acondicionar materiais no local de instalação; Fixar suportes; Cortar tubos; Abrir roscas nas tubulações;
Alinhar tubos conforme ângulo especificado; Encaixar conexões; Encurvar tubos; Pontear tubulações; Colar tubulações; Montar kit´s;
Pintar tubulações; Identificar tubulações; Distribuir tubulações; Assentar tubulações; Vedar tubulações; Interligar redes a ramais
(pontos de consumo); Instalar acessórios e equipamentos; Unir tubulações; Fixar redes; Identificar com cores as tubulações;
conforme finalidade; Vedar saídas das tubulações; Instalar manômetros na rede; Pressurizar a rede; Determinar tempo de duração
do teste conforme nbr; Monitorar teste no manômetro e na rede; Corrigir falhas na vedação; Refazer teste; Liberar rede para uso;
Isolar tubulações; Envelopar tubulações; Cobrir tubulações com areia; Regular pressão nas tubulações; Testar pressão da água que
vem da concessionária; Testar tubulações de incêndio; Drenar tubulações; Testar equipamentos operacionais; Identificar falhas ou
defeitos; Analisar causa das falhas ou defeitos; Desativar sistemas de distribuição; Identificar materiais, equipamentos e
instrumentos utilizados na solução das falhas ou defeitos; Substituir acessórios e equipamentos defeituosos ou fora do prazo de
validade; Testar reparos dos acessórios ou equipamentos; Reativar sistemas de distribuição; Elaborar orçamentos e propostas;
Redigir relatórios de serviços; Preencher requisições de materiais; Emitir recibos e notas fiscais de serviços; Demonstrar iniciativa;
Manter-se atualizado com novas técnicas de instalações; Comunicar-se; Demonstrar habilidades numéricas; Tomar decisões
rápidas; Analisar minúcias; Trabalhar em equipe; Utilizar equipamentos de proteção individual.

Operador de Escavadeira – C.B.O. nº 7151-15
Atribuições: Conferir níveis de óleos, combustíveis e de água; Completar nível de água da máquina; Verificar as condições do
material rodante; Drenar água dos reservatórios (ar e combustível); Verificar o funcionamento do sistema hidráulico; Verificar o
funcionamento elétrico; Verificar a condição dos acessórios; Limpar máquina; Relatar problemas detectados; Substituir acessórios;
Identificar pontos de lubrificação; Completar o volume de graxa nas articulações; Analisar serviço; Estabelecer seqüência de
atividades; Definir etapas de serviço; Estimar tempo de duração do serviço; Selecionar máquinas; Definir acessórios; Selecionar
ferramentas manuais; Selecionar instrumentos de medição; Selecionar equipamentos de proteção individual (epi); Selecionar
sinalização de segurança; Acionar máquina; Interpretar informações do painel da máquina; Controlar a aceleração da máquina
(rpm); Estacionar máquina em local plano; Apoiar equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo; Resfriar máquina; Desligar
máquina; Anotar informações sobre a utilização da máquina (horímetro e odômetro); Relatar ocorrências de serviço; Verificar
marcação da topografia; Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Carregar caminhão caçamba; Abrir valas para
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drenagem; Identificar necessidade de escoramento de paredes e valas; Instalar manilhas e canaletas para drenagem; Abrir valas
para montagem de colchão drenante; Abrir bueiros para passagem de água; Selecionar material para o aterro; Transportar material
(solo) para o aterro; Remover material em aterro; Demonstrar senso de organização; Trabalhar em equipe; Demonstrar
responsabilidade; Zelar pelos equipamentos e máquinas; Demonstrar iniciativa; Trabalhar sobre pressão; Tratar situações de
emergência e acidentes.

Operador de Motoniveladora – C.B.O. nº 7151-30
Atribuições: Conferir níveis de óleos, combustíveis e de água; Completar nível de água da máquina; Verificar as condições do
material rodante; Drenar água dos reservatórios (ar e combustível); Verificar o funcionamento do sistema hidráulico; Verificar o
funcionamento elétrico; Verificar a condição dos acessórios; Limpar máquina; Relatar problemas detectados; Substituir acessórios;
Identificar pontos de lubrificação; Completar o volume de graxa nas articulações; Analisar serviço; Estabelecer seqüência de
atividades; Definir etapas de serviço; Estimar tempo de duração do serviço; Selecionar máquinas; Definir acessórios; Selecionar
ferramentas manuais; Selecionar instrumentos de medição; Selecionar equipamentos de proteção individual (epi); Selecionar
sinalização de segurança; Acionar máquina; Interpretar informações do painel da máquina; Controlar a aceleração da máquina
(rpm); Estacionar máquina em local plano; Apoiar equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo; Resfriar máquina; Desligar
máquina; Anotar informações sobre a utilização da máquina (horímetro e odômetro); Relatar ocorrências de serviço; Verificar
marcação da topografia; Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Abrir valas para drenagem;Abrir valas para montagem
de colchão drenante; Espalhar o material (solo); Homogeneizar o solo com máquinas e equipamentos; Remover material em aterro;
Homogeneizar solos para execução de camadas de pavimentação; Raspar superfície da base; Demonstrar senso de organização;
Trabalhar em equipe; Demonstrar responsabilidade; Zelar pelos equipamentos e máquinas; Demonstrar iniciativa; Trabalhar sobre
pressão; Tratar situações de emergência e acidentes.

Tratorista Agrícola – C.B.O. nº 6410-15
Atribuições: Ligar e desligar máquinas; Controlar painel de comandos e instrumentos; Ligar e desligar implementos; Acionar
alavancas; Conferir ruídos de máquinas e implementos; Controlar barras de pulverização; Misturar agrotóxicos e fertilizantes;
Carregar e descarregar adubos e colheitas; Fixar balizas em solo; Regular altura de máquinas e implementos; Ajustar profundidade
e largura de implementos; Regular velocidade de máquinas; Regular quantidade de sementes e adubos; Inverter polias; Ajustar
baliza de plantadeira; Verificar nível de água e óleo; Verificar condições de filtro de ar; Conferir tensionamento de correias; Trocar
pneus; Acoplar implementos em trator; Abastecer máquinas e implementos; Programar rotações de motor e turbinas; Programar
horários de atividades de máquinas; Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas; Trocar peças de implementos e máquinas; Lavar
máquinas e implementos; Limpar filtro de ar; Trocar óleos e filtros; Colocar água em pneus e baterias; Calibrar pneus; Guardar
máquinas, implementos e equipamentos; Assessorar em treinamento de colegas; Vestir uniformes de proteção individual; Colocar
óculos, abafadores, máscaras e luvas; Calçar botas; Armazenar produtos químicos; Sinalizar áreas de riscos de acidentes;
Confirmar desligamento de máquinas e implementos; Encapar correias, correntes e giratórias de motor; Engrenar máquinas
agrícolas estacionadas; Coletar amostra de solo; Propor medidas para aprimoramento de plantio; Testar germinação de sementes;
Contar sementes germinadas; Auxiliar em planejamento de quantidade de sementes e adubos por área de plantio; Auxiliar em
planejamento de direção de plantio de lavoura; Informar dados de profundidade e umidade de solo; Trabalhar em equipe; Dar prova
de resistência física; Manifestar atenção difusa; Manifestar coordenação motora múltipla; Atentar para intempéries; Manifestar
iniciativa.

Vigia – C.B.O. nº 5174-20
Inteirar-se sobre o número e o tipo de pessoas a serem escoltadas; Colher informes sobre a natureza da mercadoria a ser
transportada; Traçar o trajeto a ser percorrido; Definir o tipo de escolta a ser usada; Dirigir o veículo apropriado; Evitar obstáculo e
obstruções no trajeto; Percorrer o trajeto o mais rápido possível; Posicionar o veículo de forma a proteger o escoltado; Fazer préreconhecimento da área e destino; Estacionar o veículo observando rotas de fuga; Posicionar-se de forma a proteger o escoltado;
Acompanhar o escoltado a seu destino; Cuidar da integridade física das pessoas; Retornar com o escoltado usando métodos
anteriores; Modificar percurso caso necessário; Avisar a base do término da missão; Orientar visitantes; Orientar deslocamento na
empresa; Rondar as dependências da empresa; Verificar portas e janelas; Observar movimentação das pessoas pela redondeza;
Remover pessoas em desacordo com as normas locais; Registrar a passagem pelos pontos de ronda; Relatar avarias nas
instalações; Inspecionar os veículos no estacionamento; Contactar proprietários dos veículos irregularmente estacionados; Monitorar
pelo circuito fechado de tv; Prevenir incêndios; Conduzir pessoas à delegacia; Identificar as pessoas; Revistar pessoas; Interfonar;
Encaminhar as pessoas; Acompanhar o visitante; Separar brigas; Prestar primeiros socorros; Acionar o 190 da pm e 193 do corpo
de bombeiros; Abordar o entregador; Verificar a documentação da mercadoria recebida; Conferir os materiais; Examinar o estado
dos materiais e equipamentos; Requisitar material; Acompanhar a entrega de produtos comprados pelos condôminos; Inspecionar
fitas do circuito fechado de tv; Trocar fitas do circuito fechado de tv e baterias do rádio transmissor; Checar o posicionamento das
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câmeras; Reparar pequenos defeitos em equipamento de circuito fechado de tv; Solicitar reparos; Atender emergências no elevador;
Inspecionar hidrantes; Ligar bomba de sucção; Ligar gerador; Trocar lâmpadas e resistências de chuveiros; Falar ao telefone;
Comunicar-se por sinais; Transmitir recados; Lidar com o público;
Operar rádio, interfones, pabx e sistema telefônico (ramal); Dominar código de comunicação; Redigir relatórios; Demonstrar
educação; Manter a postura; Demonstrar honestidade; Aplicar os ensinamentos do Treinamento; Demonstrar asseio; Demonstrar
atenção; Demonstrar espírito de equipe; Demonstrar paciência; Manter o auto controle; Organizar-se; Ter capacidade de tomar
decisões; Demonstrar prestatividade; Ter destreza manual; Administrar seu próprio tempo; Dirigir autos e motos; Aplicar normas de
combates a incêndio; Aceitar idéias; Estar atualizado; Ser desinibido; Demonstrar senso de responsabilidade.

Topógrafo – C.O.B. nº 3123-20
Atribuições: Executar levantamento cadastral; Realizar levantamentos altimétricos; Realizar levantamentos planimétricos; Realizar
topografias; especiais (industriais, subterrâneas, batimétricas); Medir ângulos e distâncias; Determinar coordenadas geográficas e
planoretangulares (utm); Transportar coordenadas; Determinar norte Verdadeiro; Determinar norte magnético; Demarcar áreas em
campo; Medir áreas em campo; Elaborar croqui de campo; Realizar operações geodésicas; Elaborar relatório; Locar obras de
sistema de transporte; Locar obras civis; Locar obras industriais; Locar obras rurais; Delimitar glebas; Locar parcelamento de solo;
Definir limites e confrontações; Materializar marcos e pontos topográficos; Aviventar rumos magnéticos; Locar offset; Locar linha de
transmissão; Definir escopo; Definir metodologia; Definir logística; Especificar equipamentos, acessórios e materiais; Quantificar
equipamentos, acessórios e materiais; Dimensionar equipes de campo: técnicos, topógrafos e auxiliares; Dimensionar equipes de
escritório: desenhistas e calculista; Elaborar planilha de custos; Elaborar cronograma físico-financeiro; Interpretar fotos terrestres;
Interpretar fotos aéreas; Interpretar mapas, cartas e plantas; Interpretar relevos para implantação de linhas de exploração; Identificar
acidentes geométricos; Identificar pontos de apoio para georeferenciamento e amarração; Coletar dados geométricos; Calcular
declinação magnética; Calcular convergência meridiana; Calcular norte verdadeiro; Calcular áreas de terrenos; Calcular volumes
para movimento de solo; Calcular distâncias, azimutes e coordenadas; Calcular concordâncias vertical e horizontal; Calcular curvas
de nível por interpolação; Calcular offset; Calcular greide; Coletar dados para atualização de plantas cadastrais; Elaborar planta
topográfica, conforme normas da abnt; Elaborar representações gráficas; Definir tipo de documento; Definir escalas e cálculos
cartográficos; Definir sistema de projeção; Restituir fotografias aéreas; Editar documentos cartográficos; Reambular fotografia aérea;
Revisar documentos cartográficos; Criar base cartográfica; Criar arte final de documentos cartográficos; Demonstrar bom senso;
Demonstrar iniciativa; Liderar equipes; Demonstrar consciência ecológica; Adaptar-se a intepéries e condições naturais adversas;
Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de orientação espacial; Demonstrar capacidade de exatidão e precisão; Demonstrar
acuidade visual; Demonstrar criatividade.

Motorista de caminhão – C.B.O. n.º 7825-10
Atribuições: Transportar produtos envasados em camihão baú, carroceria convencional e sider; Transportar grãos em caminhões
graneleiros; Transportar líquidos em caminhão-tanque; Transportar alimentos perecíveis em caminhões frigoríficos; Transportar
carga resfriada em baú isotérmico; Transportar cargas vivas em gaiola; Transportar carga dimensionada em veículos especiais;
Transportar contêiner em porta-contêineres; Transportar produtos minerais em caçamba; Transportar veículo em carreta com rampa
hidráulica; Transportar concreto em caminhão betoneira; Transportar carga excedente em veículo específico; Coletar mercadorias;
Entregar mercadorias; Transportar carga extra pesada, em caminhão bi-articulado; Transportar veículos e máquinas pesadas em
veículo-prancha; Selecionar veículo por tipo de carga; Inspecionar água e Óleo; Inspecionar pneus; Inspecionar ferramentas
obrigatórias; Inspecionar parte mecânica; Identificar ruídos estranhos do veículo; Inspecionar parte elétrica; Inspecionar a lataria;
Realizar manutenção preventiva; Realizar pequenos reparos no veículo; Realizar manutenção corretiva; Verificar limite máximo de
carga do veículo; Anotar informações no diário de bordo; Montar relatório de avarias no veículo; Conferir a carga com a nota fiscal;
Conferir manifesto; Conferir quantidade de carga; Conferir peso e volume da carga; Conferir Roteiro; Verificar certificados de vacina
dos animais; Identificar tipos de produtos a serem carregados (combustível); Conferir ponto de carga na base (combustível); Conferir
lacre; Conferir ponto de descarga de inflamável; Identificar códigos de transportes classificados pela organização das nações unidas
(onu); Verificar ficha de emergência de movimentação de cargas perigosas (mop) junto à nota fiscal; Posicionar carga de acordo
com ordem de entrega; Arrumar carga de acordo com o peso; Distribuir peso da carga entre eixos; Identificar avarias na mercadoria;
Carregar veículo com peso limite estabelecido; Examinar acondicionamento da carga; Enlonar carga; Amarrar carga; Conferir a
posição dos animais na gaiola; Contar cabeças de animais; Verificar vazamentos de carga; Conferir mercadorias; Preservar
integridade da carga; Manusear carga com segurança; Movimentar cargas perigosas; Planejar itinerário; Propor itinerários;
Gerenciar autonomia do veículo; Definir pontos de abastecimento; Definir tempo de permanência na direção do veículo; Informar-se
sobre acidentes geográficos e topográficos do destino; Orientar-se em relação a acidentes geográficos e topográficos do destino;
Pesquisar itinerários; Medir altura da carga; Identificar irregularidades na superfície; Comunicar a saída à central; Enviar mensagem
de desvio de rota à central; Comunicar a chegada e saída do cliente à central; Comunicar-se por rádio; Comunicar-se via satélite
(sistema gps); Comunicar a chegada à central; Posicionar veículo para carga e descarga; Acionar sistema hidráulico da cegonheira,
com pinos de segurança; Posicionar o caminhão no embarcadouro de animais; Observar posicionamento de carga suspensa; Isolar
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área de descarga, com cones; Evitar o raio de ação de empilhadeiras; Posicionar-se adequadamente para operação de remoção;
Utilizar luvas, botas, lanternas e coletes refletivos; Identificar altura,comprimento e largura do veículo; Operar equipamentos de
combate a incêndio; Podar galhos de árvores sobre a faixa de rolamento (cegonheiro); Travar locks de contêiner; Obter informações
precisas sobre o local do acidente; Sinalizar local de acidente; Acionar o apoio da polícia militar Rodoviária; Acionar empresa de
transbordo de cargas perigosas; Verificar cabos de aço; Contactar seguradora; Operar rampa hidráulica; (cegonheira); Operar
sistema bottom load; Operar veículo com plataforma e moto-serra; Manusear alavanca de compressão da betoneira; Controlar
tempo de descarga do concreto; Acionar concomitantemente registro d´água e alavanca de compressão; Controlar velocidade de
batimento do balão; Controlar descarga do concreto; Operar caminhão bomba de lança e arrasto; Operar empilhadeira com funções
múltiplas; Operar caminhão-pipa;mManusear cargas por meio de empilhadeira; Definir ponto de equilíbrio da carga; Elevar cargas;
Centralizar cargas; Dimensionar peso da carga; Distribuir o peso em partes iguais; Desenvolver dirigibilidade para carga viva;
Demonstrar coerência; Manter-se atualizado sobre a legislação de trânsito; Cumprir leis de trânsito; Tomar cuidados especiais com
carga viva transportada; Respeitar os limites da sua força física; Propor mudanças operacionais; Trajar-se adequadamente;
Demonstrar capacidade de resistência física; Demonstrar determinação; Ter consciência dos limites da máquina; Participar de
treinamentos; Dominar noções básicas de mecânica; Dominar noções básicas de primeiros socorros; Dominar noções básicas de
condução econômica; Prestar serviços com qualidade; Demonstrar rapidez de reflexos; Demonstrar senso de responsabilidade;
Dominar funcionamento da máquina.

Eletricista de Manutenção de Linhas Elétricas, Telefônicas e de Comunicação de Dados – C.B.O. n.º 7321-05
Atribuições: Analisar condições técnicas do setor de realização da atividade; Analisar condições da área de trabalho; Programar
atividades conforme ordem de serviço, de trabalho e reparo; Interpretar instruções de manobra; Definir itinerário de Visitas; Estimar
o tempo da manutenção, instalação e ampliação; Estimar recursos humanos; Definir equipamentos de segurança; Definir materiais e
ferramentas; Manter equipamentos de segurança em plenas condições de uso; Utilizar equipamentos de segurança (epi e epc);
Utilizar equipamentos de detecção de tensão; Efetuar aterramento temporário obrigatório; Planejar as atividades de acordo com
métodos de segurança; Seguir normas técnicas de segurança; Respeitar normas de segurança dos locais de instalação e reparos;
Participar de ações de prevenção de acidentes; Identificar condições inseguras; Prever situações de risco; Orientar pessoas sobre
situações de risco da área; Seguir orientações para preservação de acidentes; Adequar o trabalho de acordo com as condições
climáticas; Identificar concentrações de gases em câmaras subterrâneas; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Manusear
equipamentos de combate a incêndio; Prestar primeiros socorros; Interpretar projetos; Selecionar equipamentos e ferramentas;
Implantar postes; Equipar postes; Instalar chaves para manobras; Instalar dutos para cabos elétricos, telefônicos e de comunicação
de dados; Instalar caixas subterrâneas para emendas e passagens; Selecionar cabos e fios de acordo com tipo e bitola definidos no
projeto; Equipar postes e vigas de vias férreas; Instalar cabos e mensageiros; Instalar proteção elétrica e metálica; Ligar cabos em
blocos de conexão; Emendar fios e cabos aéreos e subterrâneos; Instalar válvula e bloqueio de pressão; Fazer fusão de cabos
ópticos; Instalar regeneradores de sinais; Identificar tipos de cabos e conexões; Implantar torres de transmissão; Equipar torres de
transmissão; Identificar a rede existente no local; Executar etapas de acordo com ordem de Serviço; Realizar testes de instalação;
Montar cruzetas; Instalar materiais e acessórios; Instalar condutores; Conectar fios e cabos;8 Instalar conectores nos terminais;
Transferir linhas; Desativar linhas; Instalar religador automático; Medir tensão de alimentação disponível no local; Instalar
equipamentos de proteção; Instalar transformador; Instalar quadros de distribuição; Instalar medidores de consumo; Instalar sistema
carrier; Instalar banco de capacitor; Adequar equipamentos ao sistema; Programar equipamento receptor e transmissor de sinal;
Testar equipamentos; Reparar equipamentos; Transferir equipamentos; Desativar equipamentos; Manter comunicação entre as
áreas envolvidas com linhas energizadas; Fazer teste de inspeção da medição direta e indireta; Realizar manutenção de linha
energizada; Redefinir ferramentas específicas em situações adversas; Detectar defeitos; Realizar manutenção de linha
desenergizada; Substituir cruzetas e acessórios; Substituir equipamento de medição; Abrir emendas e Jumpers; Substituir
isoladores; Refazer emendas e jumpers; Substituir cabos e fios; Realizar cortes automáticos; Regular tensão do Transformador;
Abrir terminais; Refazer terminais; Reestabelecer comunicação para religação do sistema; Solicitar, por escrito, desligamentos de
equipamentos; Emitir relatório técnico; Registrar informações de atendimentos e reparos; Emitir registro de devolução de material;
Preencher requisição de material; Registrar nível de sinal nos locais de instalação; Registrar material utilizado; Participar de
descrição de procedimentos; Preencher formulário de controle de utilização de veículo; Registrar utilizações e alterações de
projetos; Manter registros de informações técnicas; Demonstrar senso visual e espacial; Trabalhar em equipe; Manter-se
concentrado no trabalho; Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal; Enfrentar situações de risco; Solucionar
problemas; Solucionar situações adversas; Demonstrar espírito de colaboração; Zelar pelo patrimônio da empresa; Compartilhar
conhecimentos e informações; Comunicar-se com clareza e objetividade; Manter-se atualizado; Utilizar recursos de informática;
Aceitar normas, mudanças e inovações; Demonstrar capacidade de organização.

Servente de Obras – C.B.O. n.º 7170-20
Atribuições: Identificar tipos de construções para demolição e materiais reutilizáveis; Retirar peças sanitárias; Remover instalações
hidráulicas; Retirar instalações elétricas; Remover esquadrias metálicas; Remover pisos, revestimentos cerâmicos e azulejos;
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Remover coberturas de edificações (laje, telhado e madeiramento); Romper pisos com ferramentas elétricas e manuais; Romper
estruturas de concreto; Quebrar estruturas de Alvenaria; Desmontar alvenarias; Cortar materiais de construção; Limpar a área de
construção; Retirar escombros reaproveitáveis; Avaliar serviço; Estabelecer seqüência de atividade; Definir etapas de serviço;
Estimar tempo de duração do serviço; Compactar solos; Conferir níveis de óleo e graxa; Limpar máquinas e Ferramentas; Verificar
condições dos equipamentos; Lubrificar componentes das máquinas; Reparar defeitos mecânicos dos equipamentos; Escavar valas;
Abrir poços e fossas; Escavar sisternas; Abrir valas para a concretagem de fundações; Identificar materiais componentes das
massas; Avaliar condições físicas dos materiais (cor, dureza, umidade); Medir materiais; Adicionar materiais; Homogeneizar
massas; Misturar concreto; Demonstrar autocontrole; Demonstrar autocrítica; Demonstrar sociabilidade; Demonstrar senso de
organização; Trabalhar sob pressão; Demonstrar iniciativa.

Operador de Motossera – C.B.O. n.º 6321-20
Atribuições: Amolar foice e machadinha; Afiar corrente de motossera; Roçar vegetação nativa; Identificar áreas de extração;
Derrubar árvores mapeadas; Desgalhar árvores; Enfileirar restos de galhos entre leiras; Classificar toras conforme diâmetro e
comprimento; Observar presença de ganchos em toras; Marcar pontos de cortes em árvores; Cortar árvores em toras; Descascar
toras; Separar madeira conforme utilização; Guardar equipamentos; Plantar mudas de Árvores; Capinar mato; Replantar mudas em
covas não plantadas; Aceirar plantações; Examinar planta topográfica; Relatar ocorrências de incêndios, pragas, desmatamentos e
intempéries; Selecionar árvores dominantes; Selecionar árvores grossas, médias e finas; Sinalizar árvores selecionadas; Cubar
toras e toretes; Medir pilhas de árvores, toras e toretes baldeados; Anotar medidas coletadas; Empilhar árvores, toras e toretes;
Acondicionar toras e toretes; Baldear toras e toretes de campo para estrada; Limpar pilhas de toras e toretes; Carregar árvores,
toras e toretes em caminhões, balsas, vagões e jangadas; Amarrar cabos de aço em pilhas e toras; Descarregar árvores, toras e
toretes em caminhões, balsas, vagões e jangadas; Separar roletes de madeira; Treinar colegas de trabalho; Registrar treinamento
de colegas; Indicar áreas de derrubada de árvores com placas de advertência; Detectar riscos de acidentes; Regular equipamentos;
Conferir distâncias entre equipes em áreas de extração; Conferir inclinação de árvores; Observar direção de vento; Apagar
incêndios em florestas; Coletar amostras de solo; Localizar formigueiros; Marcar terreno; Covear terreno; Fertilizar solo; Dar prova
de resistência física; Dar prova de Coragem; Atentar para detalhes; Demonstrar senso de direção; Trabalhar em equipe; Demonstrar
raciocínio quantitativo;

Operador de Pá Carregadeira – C.B.O. n.º 7151-35
Atribuições: Conferir níveis de óleos, combustíveis e de água; Completar nível de água da máquina; Verificar as condições do
material rodante; Drenar água dos reservatórios (ar e combustível); Verificar o funcionamento do sistema hidráulico; Verificar o
funcionamento elétrico; Verificar a condição dos acessórios; Limpar máquina; Relatar problemas detectados; Substituir acessórios;
Identificar pontos de lubrificação; Completar o volume de graxa nas articulações; Analisar serviço; Estabelecer sequência de
atividades; Definir etapas de serviço; Estimar tempo de duração do serviço; Selecionar máquinas; Definir acessórios; Selecionar
ferramentas manuais; Selecionar equipamentos de proteção individual (epi); Selecionar sinalização de segurança; Acionar máquina;
Interpretar informações do painel da máquina; Mudar marcha conforme o serviço; Controlar a aceleração da máquina (rpm);
Estacionar máquina em local plano; Apoiar equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo; Resfriar máquina; Desligar máquina;
Anotar informações sobre a utilização da máquina (horímetro eodômetro); Relatar ocorrências de serviço; Verificar marcação da
topografia; Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Carregar caminhão caçamba; Abrir valas para drenagem; Instalar
manilhas e canaletas para drenagem; Abrir valas para montagem de colchão drenante; Abrir bueiros para passagem de água;
Selecionar material para o aterro; Transportar material (solo) para o aterro; Espalhar o material (solo); Homogeneizar o solo com
máquinas e equipamentos; Remover material em aterro; Nivelar solo conforme cota de projeto; Demonstrar senso de organização;
Trabalhar em equipe; Demonstrar responsabilidade; Zelar pelos equipamentos e máquinas; Demonstrar iniciativa; Trabalhar sobre
pressão; Tratar situações de emergência e acidentes.

