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ANEXO – Cargos: Quantitativos e Descritivos

A descrição de cargos e atribuições é o processo inicial de estruturação de gestão de pessoas e este
possui como foco principal o levantamento de informações das diferentes atividades e atribuições que
compõe cada cargo dentro do contrato, tanto operacionais, quanto estratégicos, auxiliando no
desenvolvimento das funções e, na organização estrutural dos cargos.


Almoxarife
 Formação:
Diploma nível médio completo e experiência mínima de 1 (um) ano em recebimento, conferência,
organização e controle de materiais.
 Atribuição:
Realiza o recebimento, movimentação e estocagem de matérias-primas e produtos. Recebe e
confere as notas fiscais de entrada dos materiais adquiridos, verifica quantidade, descrição e as condições
gerais dos materiais e embalagens.


Auxiliar de Manutenção Automação
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em
Automação, Mecatrônica ou Eletrônica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação ou experiência como profissional na área de
manutenção de automação com mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS).
 Atribuição:
Prover apoio técnico necessário ao oficial de manutenção automação nas manutenções corretivas e
preventivas do sistema de automação das instalações que englobam quadros de automação, PLCs,
gerenciadores, controladoras, lógicas de programação, comissionamento de reatores de iluminação,
inversores de frequência, softstarters, redes industriais.


Auxiliar de Manutenção Detecção e Alarme de Incêndio
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em
Automação, Mecatrônica ou Eletrônica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação ou experiência como profissional na área de
manutenção de automação com mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS).
 Atribuição:
Prover apoio técnico necessário ao oficial de manutenção de detecção e alarme de incêndio nas
manutenções corretivas e preventivas do sistema de detecção e alarme de incêndio das instalações que
englobam centrais de sistema de detecção e alarme de incêndio, detectores de fumaça, sinalizadores de
incêndio sonoro e visual, módulos de monitoramento, módulos relés, laços de incêndio, centrais de alarme
de gás inerte e quadro de bombas de pressurização.


Auxiliar de Manutenção Elétrica
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em Elétrica ou
Eletrotécnica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou
conselhos estaduais de Educação ou experiência como profissional na área de manutenção elétrica com no
mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS).
 Atribuição:
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Prover apoio técnico necessário ao oficial de manutenção elétrica nas manutenções corretivas e
preventivas do sistema elétrico de baixa tensão (127V, 220V e 380V) das instalações que englobam quadros
elétricos, tomadas, iluminação, luminárias, cabeamento, iluminação de emergência, disjuntores,
barramentos blindados, caixas de derivação, caixas de ligação de motores e aterramento.


Auxiliar de Manutenção Hidrossanitário
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante em mestre de obras,
edificações, bombeiro hidráulico ou construções, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho
de Classe, como técnico ou experiência como profissional na área de manutenção predial civil ou
construção com no mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS).
 Atribuição:
Prover apoio técnico necessário ao oficial de manutenção hidrossanitário das instalações que
englobam redes de água pluvial, água servida, esgoto convencional e esgoto a vácuo, como pias, lavatórios,
ralos, vasos convencionais, vasos a vácuo, caixas de gordura, caixas de passagem, desentupimentos,
buffers, prumadas, redes externas, registros de manobra e manutenção, válvulas de pressão, válvulas de
alivio e manômetros.


Auxiliar de Manutenção Mecânica
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em Mecânica
ou refrigeração, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias
ou conselhos estaduais de Educação ou experiência como profissional na área manutenção mecânica ou
refrigeração com no mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS).
 Atribuição:
Prover apoio técnico necessário ao oficial de manutenção mecânica nas manutenções corretivas e
preventivas do sistema de ar condicionado e ventilação mecânica que englobam, fancoils, splits, fancoletes,
dampers, compressores, atuadores, VAV, filtros Y, bombas de água gelada primárias e secundárias (BAGP e
BAGS), bombas de água de condensação (BACs), torres de arrefecimento, circuito água gelada, ventiladores
de exaustão e ventiladores de insuflamento.


Auxiliar de Manutenção Predial Civil
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante em mestre de obras,
edificações, bombeiro hidráulico ou construções, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho
de Classe, como técnico ou experiência como profissional na área de manutenção predial civil ou
construção com no mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS).
 Atribuição:
Prover apoio técnico necessário ao oficial de manutenção predial civil nas manutenções corretivas
e preventivas do sistema predial civil das instalações que englobam forros acartonados, forros acústicos,
paredes de alvenaria, pintura, rodapés, fechaduras, portas, maçanetas, persianas, espelhos, bancadas,
pisos.


Bombeiro Profissional Civil
 Formação:

Anexo – Cargos: Quantitativos e Descritivos

2

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Operação e Gestão da Cidade Administrativa

Diploma ou certificado de formação em Bombeiro Profissional Civil expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação com
experiência mínima de 6 (seis) meses como BPC (Bombeiro Profissional Civil).
 Atribuição:
Responsável por identificar e avaliar os riscos existentes. Controle e manutenção dos equipamentos
de combate à incêndio. Realizar inspeções periódica dos equipamentos de combate a incêndio, incluindo
seus testes e manutenção básica (acondicionamento de mangueiras e acessórios teste de alarmes, motores
e bombas), rotas de fuga (porta corta fogo, escadas, elevadores), incluindo a manutenção de sua liberação
e sinalização. Participação nos exercícios simulados de abandono, incêndios e primeiros socorros. Relatar
formalmente as irregularidades encontradas com propostas e medidas corretivas adequadas e posterior
verificação da execução. Avaliar, liberar e acompanhar as atividades de risco. Cumprir o plano de
emergência da Brigada de Incêndio. Registrar todas as atividades operacionais de emergência.


Bombeiro Profissional Civil Líder
 Formação:
Diploma ou certificado de formação em Bombeiro Profissional Civil expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação com
experiência mínima de 6 (seis) meses como Bombeiro Profissional Civil Líder.
 Atribuição:
Responsável por coordenar e integração entre a Brigada de Incêndio e os bombeiros civis. Atua
como comandante de guarnição (adjunto de comando) no seu horário de trabalho. Participação nos
exercícios simulados de abandono, incêndios e primeiros socorros. Relatar formalmente as irregularidades
encontradas com propostas e medidas corretivas adequadas e posterior verificação da execução. Avaliar,
liberar e acompanhar as atividades de risco. Cumprir o plano de emergência da Brigada de Incêndio.
Registrar todas as atividades operacionais de emergência.


Coordenador Técnico de Manutenção
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de engenharia de nível superior em Graduação em
Engenharia Mecânica, Elétrica, Civil, Mecatrônica ou Automação expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação. Registro no
respectivo Conselho de Classe, como engenheiro. Experiência mínima de 2 anos em manutenção com
conhecimento avançado em processos de manutenção e confiabilidade, práticas, ferramentas, sistemas,
gerenciamento de custos, normas e leis em relação à manutenção integridade e de ativos, segurança e
meio ambiente. Conhecimento sobre gerenciamento de projetos principalmente sobre gestão de tempo,
custo, recursos e riscos.
 Atribuição:
Responsável pelo gerenciamento, planejamento, orientação e coordenação na execução das
atividades da equipe técnica, mediante a otimização dos recursos e a satisfação do cliente. Controlar os
recursos financeiros destinados à área técnica visando o cumprimento do budget anual, apontando
eventuais distorções e propondo ajustes quando necessário. Elaborar relatórios gerenciais das atividades
desenvolvidas, para controle e acompanhamento da unidade/cliente. Elaborar os procedimentos e manuais
técnicos. Coordenar atividades de terceiros e funcionários envolvidos na execução dos serviços.
Acompanhar a execução das rotinas programadas através de software de manutenção especifica. Analisar
os dados provenientes das leituras para acompanhamento do consumo dos insumos. Acompanhar a
evolução das atividades técnicas e adotar medidas corretivas, garantindo a infraestrutura necessária à
execução das atividades. Preparar e enviar propostas de manutenção. Participar do processo de
capacitação das equipes técnicas. Monitorar a execução dos serviços dentro dos padrões e metas
estabelecidos. Definir e acompanhar o cronograma e follow-up, das manutenções preventivas e corretivas.
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Participar no processo de seleção e desligamento de colaboradores. Efetuar verificações e auditorias
técnicas. Garantir a qualidade na execução dos serviços eventualmente prestados por terceiros.


Gerente de Operações
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de engenharia de nível superior em Graduação em
Engenharia Mecânica, Elétrica ou Mecatrônica expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho
de Classe, como engenheiro. Experiência mínima de 2 anos em manutenção com conhecimento avançado
em processos de manutenção e confiabilidade, práticas, ferramentas, sistemas, gerenciamento de custos,
normas e leis em relação à manutenção integridade e de ativos, segurança e meio ambiente. Conhecimento
sobre gerenciamento de projetos principalmente sobre gestão de tempo, custo, recursos e riscos.
Conhecimentos em RCM (Realibility Centered Maintenance), certificação em CRMP (Certified Maintenance
& Reliability Professional) e certificação Six-Sigma Black Belt.
 Atribuição:
Gerenciar a manutenção dos ativos cumprindo todas as leis, normas, políticas e procedimentos
aplicáveis atingindo e superando os objetivos corporativos. Desempenhar liderança, fornecer
conhecimento técnico e experiência em manutenção para atingir a condição ótima de confiabilidade de
planta, custos de manutenção, eficiência de manutenção e engajamento de funcionários para a alta
performance. Realizar a coordenação diária das funções da manutenção em busca do aumento de
eficiência através da aplicação das melhores práticas e do uso otimizado dos recursos existentes. Garantir
que planejamentos de paradas sejam realizados impactando no mínimo a disponibilidade do complexo.
Estabelecer e coordenar a execução das estratégias de manutenção em ativos críticos. Estabelecer
comunicação aberta com o time sob sua responsabilidade, e administração ativa de políticas e
procedimentos relativas à funcionários. Gerenciar a performance individual dos membros da equipe
aplicando planos de desenvolvimento individuais e estabelecendo estratégias que visam: a retenção de
talentos, crescimento técnico, fortalecimento dos pontos positivos e clareza na sucessão de cargos, afim de
aumentar a eficiência. Gerenciar efetivamente os custos de manutenção atendendo o orçamento préestabelecido. Acompanhar e analisar as despesas realizadas com o intuito de identificar desvios e
oportunidades de melhoria. Realizar estudo detalhado para a construção do orçamento anual do
departamento e auxiliar as áreas produtivas na elaboração do orçamento anual de manutenção.
Acompanhar ativamente os resultados de KPI´s (indicadores) da unidade, e promover a cultura de melhoria
contínua com pares e liderados. Ter conhecimento das ferramentas de melhoria contínua, coordenar
iniciativas, motivar a participação do time em eventos, acompanhar a execução das ações e promover um
ambiente propício à redução de desperdícios, à inovação e à incansável busca por melhoria.


Oficial de Manutenção Automação
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em
Automação, Mecatrônica ou Eletrônica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação, experiência como profissional na área de
manutenção de automação com no mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS)
e carta de recomendação curricular da função referida.
 Atribuição:
Realizar as manutenções corretivas e preventivas do sistema de automação das instalações que
englobam quadros de automação, PLCs, gerenciadores, controladoras, lógicas de programação,
comissionamento de reatores de iluminação, inversores de frequência, softstarters, redes industriais.


Oficial de Manutenção de Centrifugas de Água Gelada
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 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em Mecânica
ou refrigeração, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias
ou conselhos estaduais de Educação, experiência como profissional na área manutenção mecânica de
centrifugas de água gelada com no mínimo 2 (dois) anos comprovados através de carteira de trabalho
(CTPS) e carta de recomendação curricular da função referida.
 Atribuição:
Realizar a operação e manutenção preventiva e corretiva das centrifugas instaladas no complexo.
Acompanhar empresas terceirizadas durante as manutenções preditivas. Reportar ao superior imediato
(Supervisor de Mecânica) sobre ocorrências e falhas nas centrifugas. Realizar a inspeção técnica das
bombas primárias, condensação e torres de arrefecimento que compõe o circuito primário de água gelada.
Gerenciar remotamente a CAG backup (Palácio Tiradentes) através da rede automação.


Oficial de Manutenção Detecção e Alarme de Incêndio
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em
Automação, Mecatrônica ou Eletrônica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação, experiência como profissional na área de
manutenção de automação com no mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS)
e carta de recomendação curricular da função referida.
 Atribuição:
Realizar as manutenções corretivas e preventivas do sistema de detecção e alarme de incêndio das
instalações que englobam centrais de sistema de detecção e alarme de incêndio, detectores de fumaça,
sinalizadores de incêndio sonoro e visual, módulos de monitoramento, módulos relés, laços de incêndio,
centrais de alarme de gás inerte e quadro de bombas de pressurização.


Oficial de Manutenção Elétrica
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em Elétrica ou
Eletrotécnica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou
conselhos estaduais de Educação, experiência como profissional na área de manutenção elétrica com no
mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS) e carta de recomendação curricular
da função referida.
 Atribuição:
Realizar as manutenções corretivas e preventivas do sistema elétrico de baixa tensão (127V, 220V e
380V) das instalações que englobam quadros elétricos, tomadas, iluminação, luminárias, cabeamento,
iluminação de emergência, disjuntores, barramentos blindados, caixas de derivação, caixas de ligação de
motores e aterramento.


Oficial de Manutenção Hidrossanitário
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante em mestre de obras,
edificações, bombeiro hidráulico ou construções, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho
de Classe, como técnico, experiência como profissional na área de manutenção predial civil ou construção
com no mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS) e carta de recomendação
curricular da função referida.
 Atribuição:
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Realizar as manutenções corretivas e preventivas do sistema hidrossanitário das instalações que
englobam redes de água pluvial, água servida, esgoto convencional e esgoto a vácuo, como pias, lavatórios,
ralos, vasos convencionais, vasos a vácuo, caixas de gordura, caixas de passagem, desentupimentos,
buffers, prumadas, redes externas, registros de manobra e manutenção, válvulas de pressão, válvulas de
alivio e manômetros.


Oficial de Manutenção Mecânica
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em Mecânica
ou refrigeração, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias
ou conselhos estaduais de Educação, experiência como profissional na área manutenção mecânica ou
refrigeração com no mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS) e carta de
recomendação curricular da função referida.
 Atribuição:
Realizar as manutenções corretivas e preventivas do sistema de ar condicionado e ventilação
mecânica que englobam, fancoils, splits, fancoletes, dampers, compressores, atuadores, vav, filtros Y,
bombas de água gelada primárias e secundárias (BAGP e BAGS), bombas de água de condensação (BACs),
torres de arrefecimento, circuito água gelada, ventiladores de exaustão e ventiladores de insuflamento.


Oficial de Manutenção Predial Civil
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante em mestre de obras,
edificações, bombeiro hidráulico ou construções, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho
de Classe, como técnico, experiência como profissional na área de manutenção predial civil ou construção
com no mínimo 1 (um) ano comprovado através de carteira de trabalho (CTPS) e carta de recomendação
curricular da função referida.
 Atribuição:
Realizar as manutenções corretivas e preventivas do sistema predial civil das instalações que
englobam forros acartonados, forros acústicos, paredes de alvenaria, pintura, rodapés, fechaduras, portas,
maçanetas, persianas, espelhos, bancadas, pisos.


Operador de Supervisório
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico ou profissionalizante de nível médio em
Eletrotécnica, Mecânica, Elétrica, Automação, Eletrônica, Eletroeletrônica ou Mecatrônica, expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de
Educação ou cursando curso de graduação nas áreas referidas acima. Conhecimento no pacote Office nível
avançado. Desejável curso profissionalizante técnico ou similar em PLC (Controle Lógico Programável).
Desejável conhecimento em sistemas de refrigeração/climatização, sistemas supervisórios, instalações
elétricas ou eletrônica.
 Atribuição:
Responsável pelo mapeamento das demandas operacionais do complexo, operar o sistema de
automação predial de iluminação, ar condicionado, bombas, subestação elétrica, grupo gerador, sistema de
ar condicionado com chillers, bombas, fancoils, exaustores e insuflamento. Responsável pela operação do
sistema de abertura, fechamento e geração de OS’s de manutenção corretiva, emissão de relatórios,
informar desvios ao Supervisor de Operação de Supervisório.


Supervisor de Manutenção Automação
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 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em: Automação, Eletrônica,
Eletroeletrônica ou Mecatrônica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe,
como técnico.
 Atribuição:
Executar e participar das tarefas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva nas instalações de
automação industrial e predial e equipamentos industriais da sua área de especialização, empregando
conhecimentos técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções
técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes; executar a fiscalização técnica dos contratos de
serviços.


Supervisor de Manutenção Civil e Hidrossanitário
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em: Edificações ou Bombeiro
Hidráulico, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou
conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe, como técnico.
 Atribuição:
Executar e participar das tarefas de manutenção corretiva e preventiva nas instalações de sistema
hidrossanitário e predial civil e equipamentos da sua área de especialização, empregando conhecimentos
técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções técnicas, desenhos,
normas e legislação pertinentes; executar a fiscalização técnica dos contratos de serviços.


Supervisor de Manutenção Detecção e Combate a Incêndio
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em: Automação, Eletrônica,
Eletroeletrônica ou Mecatrônica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe,
como técnico.
 Atribuição:
Executar e participar das tarefas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva nas instalações de
sistema de detecção e alarme de incêndio e equipamentos industriais da sua área de especialização,
empregando conhecimentos técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as
instruções técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes; executar a fiscalização técnica dos
contratos de serviços.


Supervisor de Manutenção Elétrica
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em: Eletroeletrônica ou
Eletrotécnica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou
conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe, como técnico.
 Atribuição:
Executar e participar das tarefas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva nas instalações
elétricas e equipamentos industriais da sua área de especialização, empregando conhecimentos técnicos e
operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções técnicas, desenhos, normas e
legislação pertinentes; executar a fiscalização técnica dos contratos de serviços.


Supervisor de Manutenção Mecânica
 Formação:
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Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em: Eletromecânica ou Mecânica
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou conselhos
estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe, como técnico.
 Atribuição:
Executar e participar das tarefas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva nas instalações
mecânicas e equipamentos industriais da sua área de especialização, empregando conhecimentos técnicos
e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções técnicas, desenhos, normas e
legislação pertinentes; executar a fiscalização técnica dos contratos de serviços.


Supervisor de Operação de Sistema Supervisório
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em: Automação, Eletrônica,
Eletroeletrônica ou Mecatrônica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe,
como técnico. Certificação em Elipse E3 como nível Programador oferecido pela Elipse Software. Certificado
de treinamento em banco de dados SQL.
 Atribuição:
Executar e participar das tarefas de operação, manutenção, desenvolvimento e customização dos
sistemas supervisórios e lógicas de programação das instalações de sistema de automação predial e
industrial e integração do banco de dados (SQL Server) com a plataforma Elipse EPM Server, empregando
conhecimentos técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções
técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes; executar a fiscalização técnica dos contratos de
serviços.


Técnico em Segurança do Trabalho
 Formação:
Diploma ou certificado de habilitação de técnico em segurança do trabalho expedido por instituição
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou conselhos estaduais de Educação.
Registro no respectivo Conselho de Classe, como técnico. Vivência inicial na aplicação das normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Conhecimento de ferramentas de investigação de incidentes,
legislação pertinente a área de Segurança do Trabalho, normas de gestão OHSAS 18001 e ISO 14001,
mapeamento de riscos, ergonomia, conceitos Lean e ferramentas de melhoria contínua.
 Atribuição:
Determinar a utilização pelos empregados dos equipamentos de proteção individual (EPI).
Inspecionar as áreas, relatando anormalidades baseadas nas Normas Regulamentadoras. Acompanhar
ações corretivas e preventivas nas áreas, oriundas de investigações de acidentes. Acompanhar
treinamentos e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho. Elaborar
relatórios de auditoria. Auditar os ambientes técnicos para verificação do cumprimento das normas de
segurança do trabalho e apoio aos gestores na condução de práticas seguras para o desenvolvimento das
atividades.
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A equipe técnica mínima necessária para a execução dos serviços contínuos está prevista na tabela
seguinte:
Carga
Horária Quantidade
Semanal

Cargo

Jornada de
trabalho

Turno

Almoxarife

Diarista

Diurno

44h

1

Auxiliar de Manutenção Automação
Auxiliar de Manutenção Detecção e Alarme de Incêndio
Auxiliar de Manutenção Elétrica
Auxiliar de Manutenção Elétrica
Auxiliar de Manutenção Elétrica
Auxiliar de Manutenção Hidrossanitário
Auxiliar de Manutenção Mecânica
Auxiliar de Manutenção Mecânica
Auxiliar de Manutenção Mecânica
Auxiliar de Manutenção Predial Civil
Bombeiro Profissional Civil
Bombeiro Profissional Civil
Bombeiro Profissional Civil Líder
Coordenador Técnico de Manutenção
Gerente de Operações
Oficial de Manutenção Automação
Oficial de Manutenção de Centrifugas de Água Gelada
Oficial de Manutenção de Centrifugas de Água Gelada
Oficial de Manutenção Detecção e Alarme de Incêndio
Oficial de Manutenção Elétrica
Oficial de Manutenção Elétrica
Oficial de Manutenção Elétrica
Oficial de Manutenção Hidrossanitário
Oficial de Manutenção Mecânica
Oficial de Manutenção Mecânica
Oficial de Manutenção Mecânica
Oficial de Manutenção Predial Civil
Operador de supervisório
Operador de supervisório
Supervisor de Manutenção Automação
Supervisor de Manutenção Civil e Hidrossanitário
Supervisor de Manutenção Detecção e Combate a Incêndio
Supervisor de Manutenção Elétrica
Supervisor de Manutenção Mecânica
Supervisor de Operação de Sistema Supervisório
Técnico em Segurança do trabalho
TOTAL

Diarista
Diarista
Diarista
12 x 36h
12 x 36h
Diarista
Diarista
12 x 36h
12 x 36h
Diarista
12 x 36h
12 x 36h
12 x 36h
Diarista
Diarista
Diarista
12x36h
12x36h
Diarista
Diarista
12 x 36h
12 x 36h
Diarista
Diarista
12 x 36h
12 x 36h
Diarista
12 x 36h
12 x 36h
Diarista
Diarista
Diarista
Diarista
Diarista
Diarista
Diarista

Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Noturno
Diurno
Diurno
Diurno
Noturno
Diurno
Diurno
Noturno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Noturno
Diurno
Diurno
Diurno
Noturno
Diurno
Diurno
Diurno
Noturno
Diurno
Diurno
Noturno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno

44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h
44h

4
4
4
2
2
6
4
2
2
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8
6
2
2
1
4
2
2
4
4
2
2
4
6
2
2
6
10
10
1
1
1
1
1
1
1
123
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