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PLAI\JO

APO IO

Df C/rILQQS- n Sr,LriitrOS
3nt-rPPo ocul-.,t.c IONAL: N IVIL DI

T t't'tji .'i.O Co (ìÂt?GO: AÇ0uGUÊ I R0

coo. L)o c.B.o. 4-90.30 0

NTVEL sALAFItAL s/isrco run rr$

¡)[:SC'-[ìICAO DO CARGO:

- Rea

sua

izar atividades relacionadas ao recebimento
desossa, preparacão e conservagão parð util

de animais abatidos,
í zacão.

ft ESP''
- Pel,
- Pel

dis,

-OI'ISA.DILIDADES.
'o servi ço e.y.ccuta_do
'o l'raterìal de consumo,
,posi ção

¡

equì pamentos e materiaì pernìanente a* sua

fìi:CiU;lStTOS:

- lg Gîrau incompleto
- ExpÉ2ríência mínima

até a 43 série
de 06(teis) meses

para ¡-,feito de ascensão funcional, a experiência
de prí.vas específ i.cas oubtreinamento.

?

serã comprovada através

) ^1"ì..ÐÇão cu il(-ISSO: ccníorrrc est¿.t:c1ecic1c, neste PJ.¿uro

/r'l lVi IADES
- Rea tzar a

- Pre?arar as
acor4o com

- Exa¡: inar as
com a aquis

- ArmAzenar a
ração.

T¡P¡CAS:
desossa e lîmpeza de carnes vermelh.as e brancas.
peças de carne e rel izar o retalhamento das mesmas, deinstruções recebidas da cozinha.

,l:!": de carne recebídas, verif icando se está de acordor çao pa rê comprova r qua ì i dade e gu;;;idade.
carne, dispondo-o no frigorÍf ¡co para evítar sua deterio_

- Hant-er as ferramentas de trabalho em orde¡, providencíando a sua ìimpez- Manter a ordem e-a higiene no ambiente de trabalho, efetuando taretas r
l::tJË=,;.:i:::ou" 

e I impeza do mesno para evi tar acidenres e prorirera
_ Execr.ltar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de d¡f¡cuìdade.



PLAI\JO D[ CAtìGCS Ë SALARICS

Dh- CAR G OS
e.Z

DEScntÇÃo
:Rt,PO oCUf'/-cloNa*

tt
LJ rulve u lt4ËDlo fJ ruívEl suPER:c-

IÐnpo¡o ADr"llrllslxAI¡ys E oPERAc¡ot'lAL

rlruuo Do cr¡RGo
AJUSTADOR MãCAIITCO

oD. c.B.O. SU D GIìU PO

NA- oLi8-40. 1 0

oesct<çÃo Do cARGo

- Construlr, aJustar e reparar peças ou conJuntos parcials' comp@nentes de máquinas e

- : 
- 

i ^^ : -

I out"o, equlpar.entos mecânlcos, baseando-se em espectficações ou model-os originais'-u

tlllzancJornáqulnas-l'erramentasrfe¡ramentasmãnualsefnstrumentosdemedição'tra-

çagem e controle, pBIa posstbllitar a ut111zação desses equlpamentos. nos vários se-

tores d¡ Produção
RESPO I'¡SABI LIDADES

- Pelo servfço executado
. Pelo materla] de consuno, equlpamentos e material permanente à sua dlsposição

REQUISITOS
rt - I

- 19 grau incompleto' aE e.a 4? sãrtei

- Expãriência de 12 (doze) meses'

- 'Pãra'- ef eito de'

ou trei namento.

a sc-en sao , : e.Xperîê_ncia s9rá gomprovada atravës.de provas especificas

Þnot.toçÃo ou AcEsso

Confo¡me est abelecido neste "PLANO DE cARGos E SALARros"

T:,ll;:rt Ji?|loto"".r" ou cà.5unto rnecânico a ser conreccionado ou reparado

- Anallsa¡ desenho, esboços' llustrações técnicas e modelos

- selecionar meterlals, ferramentas, Instrumentos de medição' de traça9em e contro'le'

- Realfzar a medlção, marcação e traçagen do materlal' imprlmlndo Iinhas e pontos de

referências, utllizando lnstrumentos, como rbgua' esquadro' paquÍmeiro' micror¡êtlo

transfe:Idor, rlscador, punçðes e graninho'

. P¡ocede¡ ao aJuste e maneJo de máquinas- fertamentas, atuando nos cornandos manuaf s

' automát Icos.

- Efetuar sold¿gens, utllfzando solda forte, solda oxIgás ou sol-da e1étrlca '

- utlllzar caflbrado¡es' verlflcado¡es e comparadores'

10- 
o:

..n"þo,",maqu1nlsnos'consertandoousubstttulndopeças.
i - TeStar ConJurtoS novos o.u re.Lperadosr axPerf r'rentando-se de.forma teal' para local

i ¡a¡.possfvels falhas'
( 

- proteger as partes reslnadas, utllt¡ando produtos antlco¡¡oslvos'



,' -ivj clacles Típicas (cont.Lnuação)

ocle fazer enchjmen'bo de manchões cle árv.r"e, operanclo máqu,ina centríf\-rg¿¡.clor¿¡. e-1.ábr,ic¿t

'-,u pistola cle mebalização.

- -xecutar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de clifi culclacie.



PL/II'I O D[ CT,iìCOU I SAL-,\RIOS

DL"[ìCt"il D[ C/IRGOSÇ /\o
G ÍtL' I'O [r Cr_,1 l,/,c I (Ji.J f¡ L

fil npoto 
^Di,lrrsrR

ATTVO I OntnAClOil^L ü rvívcr- ¡.rdoto D ruívrL !ur)r?:c
T I Ì ULC DO C^t{GO coD. c.u.o.

7 -91 .20
SUIJG¡IU;,0

Na* qti

). i zandc náqu

asacos, calç

orscH¡ÇÃo oo carroo
- Reallzar tarelas

nas aproprladas

camlsas e out¡as

ALT/\IATT

¡cfcrentcs Bog dJ

ou rianualmentc, po

peças de ve.stuárl

trabalhos
fecelonar
medlda.

de alfaiatarla,
ternos, ternlnhos

vcrsoS

r3 con

o, sob

ut I

,c
i

é;
I

f

I
¡

I

RESI,OI'I S ABILIDÂDIS

Pelo serviço executado
Peìo material de consuno, equlpaméntos e materlal pelmanente à sua disposiçðo.

REQUIS¡TOS

19 grau incompleto, até a
Experiôncia comprovada de

4? série
no mínimo 12 meses

_ .- Para efeito de ascensão, .a exper

íficas ou tr"¡nu.unto.
iençia será comprovada através de provas espe-

PROt.loçAO OU ACESSO

confo¡me estabel.ecido neste,'pLAN0 DE cÂRG0s E s^LÁRr0s"
ATIVIDADES TiPICAS

- Tl¡ar medidas do clfente, uttrizanco régua, fita métrtòa e outros
prI ados.

instrumentos êpro

- Fazer marcas sobre o tccldo, utllizando glz, rol
- Co¡tar o tccf do, o¡lentando-se pelos moLdes, -i.rtl

- Alinhavar peças r f-orros e demais elernentos, utll
- P¡ovar a roupa no cl i ente.

- VerI flcar o calmcnto e assfnalar as r¡udanças ¡ .Þã

- Cc.rser a roupa, utlll¿anjo máqulna de costurs ou

- Executar outr_as Earefas de mesma na,tureza e mesmo

ete ou ouLro materjal adequado.

Lizando tesoura ou r,ráquina de corte
izunOo instrumcntos tomuns de cosLu

ra corrlgfr possívels defeitos
manJaìmente.

níve1 de difiðuldade



[:'L.A i'j $,'\ Lrl iì i C
tl
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D[:tjCIll()/\O DI ChlìGOS
Gl(uf'o uL-. t.LlUijÅL

[! npoto /rDi,iu,JtsT k/iTi', c I ot.ilìAclottAL ü ¡lívrr- ¡,1rDto Dru
TI]ULO DO CARGO

APONT T.DOTI

0 f\l--
u)L qÐ

D[SCRIÇAO DO CARGO

- Au>rilia¡ o rnest¡e de obra cn¡ ta¡elas admlrll

iìr:F

nn- oL1

!.o Ot cantciro de ob¡as

I \' . | . I I i: í-

stratlvas den

coD. c.B.o

) -9) .60

RE SPONS/.:,ILIDADES

Pelo serviço executaCc
Pelo. r,aterial de consunor eQUlpamentos e naLerial. permanente à sua di spcsição

REOUI SI TOS

l9 gräu incompleto, ate a 44 série
Experiância de 12 (doze) meses

-.Para efeito de ascensão, a experiência será comprovada
cíf icas ou treinamento.

atraves de provas espe-

PROl,lOçAC OU ACESSO

Corrforme estabelecido neste .PLAl.,l0 DE CARGOS Ë SnlÁtìI OS"

ATIVIDÂDrS TIPICAS

Cont¡oLar frequôncia da mão-de-obra;
Reqis^.rar as ho¡as t¡abalhadas, anotendo-as cn d.ocurnentos apiopriacl os;
Regf strar as ocor¡ôncias diárias em fornru-r-¡írios prciprios;
Receber,e conferir maierials destinados às o.bras;
Df stribuir e recolhe¡ as fe¡¡amentas destinadas às.obras;
Encaninhar ao seto¡ conpetente os documenLos pessoais dos luncionários das
Auxlljar o nestre de obras nas sollcltaçÕes de matcriaÍs;
Executat ouLras ta¡efas de rnesma natureza e mesno nÍveL de dÍficuldade.

obras;



Dt- {-liiit,tlSP Li\ i'J O [; S>i\l*i-r tì iC S

Dt:iìCfllÇtrO DL: CAIìGO3
G¡tUí'O 0CUi'/rClUl'¡AL

'|lnpoto ADt,4lNrsrRATrv0 t opIf(ACtoirAL ü r'rívrr- r'lÉoro D ¡lívru 5'.ri'in:'-'=
:..TULO DO CAt(GO cou, c.o.o.

I -52 .)O

vcrgalhões com o

dc concreto.

S UUGltJl'C
¡re-Ot,1

auxflio de eqL

ARMADOR

DESCHIç^O DO CARGO

- Hontar arrnações dc

pamentos acl equados

f errcl cortnndo,
parn ormar e su5

"rruonrlo e unlndo

tentar cst¡uturas

ESPONSAIJILIDADES

- Pelo serviço executado
Pelo material de consuno, equlpamentos e naterlaL pernanente à sua disposição

REQU¡SITOS

- 19 grau incompleto, até a

- Experie-ncia mínima de 12

- Para efcito de ascensão,

cificas ou treìnamento.
será conprovada através

4? serie
(doze) meses

a exper íência Ce provas cspe-

'Ro1'1oçAo ou A'cESSo 

conforme estabel".ioo neste "pLANo DE cARG0s E sALÁRIos."ull¡urr¡tÈ: Ë5Lduulticfuu ¡tË5Lci rLH¡ìu ut

ÄTIV¡DADES TiPICAS

* Selecionar verga).hões b.aseando-se nas especlfÍcações tócnicas, projetos ou instruçù
¡eceblclas.

cortar vergaLhões e pedaços de aranss utilizando tesou¡a
Curva¡ e monta¡ os vergaLhões unindo-os com a_rame de ler
lnt¡oduzlr as armaçõcs de fer¡o nas forrnas de madeira
Pesa¡ os vergalhõcs quando neccssárjo antes de usá-los
Podc espcclallzar-se em algurnas das atlvidades mencfonadas e ser deslgnado dc àcorc
I especlallzação.

- Interprctar pl.antas dos proJetos de estrutura.
- Exccuta¡ outras tarelas de rnesma natureza e .esmo nfvel de dUlculd¡de.

manual ou máquina própria

ro.



P i-"/t i iosh Si't(;¡\.t c) i)t: , [* ¡1\ [tì

DLif ;(;lI()/\o i)L: CAtìGOS
(,.I.'J¡,O OULUI,iLIUiJ;.L

[l-' /,t'ot':o /rt)l'i llJlÎ'l-fì A'l'l\/C\
T UL0 t.OO Ç/'lìG0

ARMAZENI S A

I of,)t.f(Act0tJAL D ruívrr- r,lÉoro I ru ívn u îri pllriri
Ç0D. Ç.8.O.

5-20. B0

suLlGttuf'o
¡¡a- orj

DrSCfì¡ç;AO DO C/rtiGQ

--- Execu:tar ta¡clas rcIcrcntcs ò'guarrJa, controle e prgservação de gêneros aljr¡cnLícios
estat¡celecendo e seouindo rotfnas, pûrü asscqurar estoque disponível. das dc:pcnsas.

¡ -S I'ON S3iT tJ IL IDADES

- Pclo serviço executado
-. peLo rnate¡ial de consur:ro, equlpamenLos e material perr¡anente à sua di sposiçãr.l .

F':QUISITIOS

a 4ê série
(doze) meses

-a experiência sera comprovada

19 gr:au incomPleto, até
Exper:iôncia mínima de 12

p¿ i6 e.ef e i.to de a lcensão;

ou t r€9 i namen to.
at.raves de p.rovas específ icas

' 'ìot'toç'7\o ou AcESto 

ao.,fo¡ne estabetcciCo nestc "PLÂNO DE CARGOS E SALÁ,RI OS,,

..TlVlDAr)[S TlPICAS

- Execu'Lar tarefas ¡efe¡entes à guarda, controLe e preservação de gêneros a.ljncr,+.ícios
BsseE,urandc estoque di sponÍvcl. da despensa ;

Recel*'er os gêneros aLimentÍcios adquirf dos, ccnfö¡indo-os quanto à qualldadc e quant.

dade e assinanCo as respecLivas notas .liscais,. assegurando o devjdo supriñrcnIo do cs.

t <rque i

0rier,tar a guarda dos gôncros al.imen'.Íclos segufndo as técnicas de estocagen benr con;

as dc consarvoção dc alinentos supe;çelados, inrpedindo a deterioraçõo;
Proccdcr ao balanço do estoque de gêne.ros d3 dcrp"rrro, ¡ssegurando-Jhcs nrcllror ccnser

vaçáct e f¡cllitando sua utillzoç5o

ProvLdcnciar o aLendlmento dos nîpas de rcqulslção dc allmcntos, L¡aseando-sc nos tlþr
e qurntld¡dcs reglstrcdas s.up;lnrJc as neccssldadcs dos setorcs;
Mantcr a o¡dcn, lrlglenc e segurtnç¡ das. drcas dc traba)lro, obscrvaiìdo ou la¡cndo obsr
yar os norr:ìJs e rotlnôs, pJra cvlt¡r oclcf cntcs;
Lançirr cn ffchas cspecfl-lcas ô quoniJdade rJe 9ûneros estocdvels ou perccfvcl:, atuel

j"'o: :'i:::_:'.::::::',^'::::.-""":::::: l' l_ '^1 i,'i:'I:::: :,_':"'[r'ìe
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D[$C.l:l(:A() DI CARGOS

Li.J t*

+4_
CIIUPO UJUI,/TCIOII

J apclo ADirtt

,\L

llISTiIATIVO f O['t t:/.Cl(.r1,]/rt ü ruívrr- HrÉolo
-ir uuo Do ctrttGo

OESCIìlÇ/rO DO C^RGO

Opera¡ elevadores, acl

nância dos andû;es, ao

aos locaÍs solicitados

onanclc¡ os dlspo:;lL1
lJrnitc cJc )otlçXc
ou detc¡nlnados

5.5 1 .50

vos de comando obecl ecencJo

e carga para conduzir pôs

NÂ_ TJÆ,

a esca.la de all:

sagc.ircs I cargas

ASCE N50iì I 5l A

ìES PO I.,IS Ats I L IDADES

- PeIo se rvi ço exacutado
- Pelo maLe¡ial. de consuno eqrlipamenLos e nateriaL pernanente à sua disposiçõo

REQUISITO S

-'19 grau incompleto até a 4? série

PROillOçAO OU ACESS0

Conforme estabelecido neste',pLAt.l0 DE CARGOS E SALARIOS',

ATIVIDÀD:S T{PICAS

- Ve¡f fica¡ o funcionamento do elev:dor, examinando

def-eitos e prcvenir acidentes

- Controìar e ve:ificar a -lotação dos elevaCores

- Regist¡a¡ o anJar soLiciLado peì.o passageiro

- Zeìar pelo iron funcionônento e li;peza int*r."
- Fazer observar ôs norr¡as dc conduta rcl.ativas à

-. Âb¡ir a porta do c_Ievador em casos dc emcrgênci

os equipanentos parô localizar

acordo con ¿rs no¡nas de segurênÇ¡de

do el,evador e

segulançA Crr

a por dcfeitos

conunica¡ avarias

elevado¡es

do autorr.áLico ou de

O"rroo, ou depcndôncla

cnCrgia eli'u¡jca

- Podc prestar infor;rações
de servlços

- Exccutar outras t

ao público sob¡e a localÍzação de

a¡cfas dc ncsna naturcza c mcsrTìc nfvel de dfficulcJacc



qc
ap_Þ_E---i^!¿ß]eg.C/rtl

; ÎL'PO OCU f-)¡.C ION f{L :

l-l'l'tjl.o Do c/.1-lGo. ASSr l.r't''N'f x

JOD. L)O C.B.O. s.ee.eo

PL/\t^'JO Df

AI'

Dtl /rtJDI0 / VI DË0 / VIDEO-TApE
a,

t{tvËL sAL^RIAL BASlco ruA_ 0.3

,rliSCtìtCAO
Auxi liar
tagens e

DO CARGO:

o operador de

sononização de

ãudio, vi deo e de
prognamas gravados

video-tape nas gerações,, mon-
em fita magnótica.

:( ES POl.l SA. E f L I DA D ES :

- Pelo serviço ev.ecut¿do
- Pelo ¡nateriaì de consumo

disposição
, BQui pamentos e materi al pe¡'manente ã sua

;ìì:'SLjlSlTOS:
19 gnau completo.

PiìcrìÐção cu ¡ìcE-sso: co,for¡"r: est¡.lrlecj.c.r<, neshc pJ.¿uro

/r .I- 
IVIDA.D E S T IP ICA S:

Auxiliar na geração;
Auxitiar na cópia de fitas;
transporta:r o equipamento ;

Indexar fitas para planithas de edição;
Auxiliar no alinhamento das câmaras;
Fazer ligações de cabos;
Executan outras tarefas de mesma natuneza e nível dg dificuldade.
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lr:lì

, LE.

PL.ANO DE CAÍ'ìGOS E S/.i ¡IT''CS

GRLTPO OCUf',^.0lONi\L-l rulvrl DE Ap0 t0 Rpot0 ADMtNtsrRATtv0 E opERACtoNAL,_
Tl"Í'tjt.O OO CAf tGOl ¡ss TSTENTE DE cÂunnn

Coo. DO C. B. O. 5 . 99 . 90 ft¡'Vel SALARIAL edS tcO run- C3

tri:SCfìtCA\o DO C/1RGo:
- Auxi I iar o operador de cãrnera na montagem (instalação) de cãmeras

de c i nema oLr te I ev I são.

F{ESPOT{S.ADILIDADES: t

- Pelo servìço ey.ecutado
- Pelo nraterìal de consumo, equipailìentos e material per-nranentc ã SUr

disposição

fì¿:QL,llSlTOS:

- 19 grau ccrmpleto

PÌìc)'ÐçÃo c-u Àcrl-,so: cq.rforrrr: este.bcréci.dc, neste pl ¿l,ro

{-, A't-IVIDADES ì_-rþICRS:

. - Auxil i=¡: o :rperador de câmera eposicionar o equipamento;
Carrêg=r e :jescarregar os chassi s (câmera de ciner.) ;

- Fazer = lig=rção dos cabos;
Auxil i=r ne movimentação e operação da câmera durante a fi ìmagem ou
gravação;

- Execut=.r ou:-:ras terefas de mesma natureza e mesr¡o nível de dificuldade



@H

GNLIPO OCU[',¡.CIONAL:

T l'f 't.lt.O DO (ìÂtìGOl nss tsrgNrI oE e srúo ro

COD. L)O C.B.O.

ËI_AI\JO DE CAt-?GOS E SALÃNIOS

APOIO ADMINISTRATIVO T OPERACIONAL

,¿
t'llVËL SAL^R¡AL BASICO run-oñ.

trl:$crìtcÃo Do cARGO:

Auxi I iar ot produtor ou Di retor de um espetãculo

FTESPOT{SAÛILIDADES: ¡ .t..

-. Pel o se rvi ço ey.ecutado :

- Pelo rnaterial de consumo, equìpamentos e rnaterial permanentc ã su¿
d'i sposição

- l9 grau incompleto até a 4? série

P}ìciÐçÃo cu .¡lt-tlÌsso: ccnforrn: est¿.bcleci.cc, ncstc p].a,ro

/r'f IVIDADES TIPICAS:

- Auxiliar nos estúdíos das emissoras de Rãdio, Televisão, Cinema, etc. carregando
adereços, cuida ndo de todo materìal para ser usado durante as gravações.

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nÍvel de
dificuldade



, plnNJ o DË cAtìG0s I s/\Lnn¡os

r) t-[icrt rÇ:l\o Drj cARGos
GIit,PO OCU Í.---..-: ; O¡r Å-

Op[Rf{ClONf\L t
VEL I\4EDIO ü rvívrr- supERrop-ÇryiTi.'rLO DO CÅ-iFGo

ASSIS;-'î:NTE Dg I'1OIJT,1GIM

SUÊìGRIIPÔ

oËscnTcão E-o c AF'co
^\-Ha- o:5

¡xtIi a r.:::íIa mon'.agen e nB o.peraçåo da nro.vlola.

coD. c.B.o.

5-99.

RÍ POIiSABILI:_IDADES

relo serv: vi ço executado
elo mate:¡ial de consuno, êQUipamentos e mate¡fal perfüanente à sua disposição

RÊ.OUISITOS

- 19 grar-u comPleEo

ACE S SC.)troç

confo¡me es'-abeLecido neste,rFLANo DE cARG0s E sALARr0s,'

& .VIDADES I

^ Dola as

.: Separa e

- Transport

- Executar

;r PlcAs

-fitas de som e

- cataloga os di

ê¡- os r¡ateriais

outr¿s tarefas nfvel rJe di f iculdade

imagem na movlola;
versos roLos de l.f lme;
para o laboratórIo;
de ¡:lesma natureza e mesmo



t,

i':t,
td

GNLIPO OCUPA.CIONAL:

T ltl' t,lt.O DO CÂt?GOl nru¡rori¡rrE DE coNSul,t,Õr*o/¡{,rr,,a

COO. DO C.B.O. 3-e4.30 I{IVEL

P L 
^ 

I.JQ._f[__ç^lt qp__s_ t. _i4!¡&ag
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERAC IONAL

SALARIAL e¡íStCO ne-c\

tri:SCtìICAO DO CARGO:
- Recepcionar as pessoas em consultórios procurando.

dades das peascias para encaminhar 
"o p.àfiusional,

. transmitir recados.

identificar, averigr-rar as necessi
prestar informações, receber ã

F{ ES POT{ S.A 8 I L I DA D ES :

-'Peìg servìço e/.ccut
- Pelo r¡raterial de co

..dìsposlçao
equi p.amentos e rnateri pernìanente ì sua

2

ado
nsumo al

\

f:ì¿:C.L!¡SITOS:

19 grau co=pIeto

Plìcì'ÐçÃo cu ì*:-r-sso: ccrrfor¡r: est=.bclecic<, nestc prano

A't- IVIDADES TtptCAS'.
- Efetuar o ì:ttrole da agenda de consultas;
- verificar:'--rários disponíveis e regi"a."i as marcações realizadas para mantâ-lasorganizada= e atualizadas ;
- Àtender os :;¡cientest Procurando identificá-1os, averiguando as necessidades e ohis Èórico .= lrri.r dos ,esmos ;
- Receber rer==dos e encaminhá_los ao profissional;
- controlar :.:hário e/ou arquivo de áocumentos relaEivos ao histórico do paciente,organizandc - rnanfendo-os atualizados ;
- Pode es ter'=- i zar os instrumentos e des empenhar out.ras taref as af i'ns , para auxili-ar o profis: ional ;

- Pode prepa-= r e e¡rviar conr-as e preencher f ormurários ;- Pode receb.=: propirgandistas de laborarório;
- Pode datil-._=-rafar fichas e recibos
- Revelar e E=r:rtat- r.adiografias intra_orais;
- Prepãrar o :;aciente para o aCendimento;
- Tnsirrrmpni-=* ñ ñr.rìltisqionnl .



¡rLill\U L)r: Ui\lìt; OJ --i[-¡¡¡1¡

Dtil;(ìtìlçt¡O L)i: C/ltìGOS Q}

fzafl1r5, ctlspenssr'rdo-rhes cuidados simpreq de enfe¡magem,
cnfcrnlelro"

t-/ ÒIS,

f ÌUI'O OCUi'/.C lOii,lL

+#*:',:;JI|S:]n¡tvo r or'ï::1_g.l?.rla!*_ ü¡rívrr r,rio_lo f ruívrr sri,:nrci
aa^r\ ^ ^ ^

l"ã_;\ ",i lsusGr(uF,o
I _ NA- O__ì

.*-

- Atender paci ent:es hospl t

orlentação e- suL'pe¡visão
al

do

:SPOllSÀBILIDADES

Pelo serv i ço
Pelo maIeria]

exeecutado
dee consuno , ÊQuI pament os e ¡naterlal perrÐanente à sua di spos: çõo

-,qQUIS¡TOS

Em extinção de ac-:ordo com a Lei nQ 7.498 de 25.06.86

rot,roÇao ou AC ES SO

Confo¡me estabelecidc neste ,,pLAN0 DE c^Rcos E sALÁnros,,
..¡v¡D,lDes-lÌFrcÄs

- P¡estar cuidedo::' diretos e sÍmples de enfe¡magem a paci.nt"*¿(rpitaìizados, auxjricdo-os em sua hiE iene pessoar, em sua novim"nt"çao 
" deanbuìação e alfmentação"

- Atende¡ chamados dos doentes que acionam campainhas ou sinais luninosos* Acompanhar ou t;ansportar pacientes para Raro_.X, laboratórios, sala de operação ou oLtros rocais, uti tl zando cadei;as de ¡oda ou ,n".".
Recolher urina., fezes e escarros en recepicntes adequados, seguindo
dâ, para possibi lita¡ a rearfzação dos exames de laboratório rer¡ui
Efetuar a ch¿nada do paciente e o posiciona"r.io acequado do mesfno
ções ¡ccebrdas, para auxrrrar o médIco na ¡eaLrzação do exðme.
Executa¡ atlvidades de apolor coñro a Iavagern e preparo do maLerlal
Preparar côrnã 5jmples e de operado
Confc¡lr arranJo da roupa uinOa da t
Executar outras tarefas óe mcsmâ nat

rotina cstabelec:
s i t a do s -

, segr_rindo instru_

para estcrilizaçl

avanderla

ureza e ¡neSrnO. niveì de di f.iculdcdc



1.,

l*
lr
tå

c nt-rÍ-,o ocu f-''r.c loNA L :

J'l'l'tjt.O DO (ìÂtlGO. nuxlLlAR DE. AGR0prcuilRrA

(;OD. L)O C. B. O. s.ss.so I{IVEL

P t=_A¡J Q_L[_ç¡_lLq _q s__ç_i^]_ ¡ R I c 5

APO IO ADM IN I STRAT IVO E OPERAC IOI.JAI

'u
SALAR¡AL BASICO- NA-.O¿f

t)l:SCtìICAO DO CARGO:

- Executar trabaìhos prõprios
para armazenaqem de qrãos e

al imentação de animais.

de cu I tura agricola,
f atrr i cação de rações

bem como operar conjuntos mecãnicos

dest i n"à-t ã cr i ação, tratamento e

I-T ESPOT{ SA. E I L I DA D ES :

Pelo servi ço e/.ecutado
- Pelo nìateriaì de consumo

d'i sposição
., equip_amentos e pet'manentc ã simaterial

f:ì[c.1.!tslTos.

l9 Grau incompleto atá 4a.'

Para efeíto de ascensão, a

cas ou treinamento.

série ou l2(doze)
experiência será

meses de experiência
cornprovada através de provas esþecÍf i;

PIìC:'ÐÇãO CU ¡ì(-TDSSO : Cc¡-r for¡e es te.l. >c l_e ci. cc, nes Lc p l.a¡ro

/I.IIVIDADES TIPICAS:
Executar trabal hos de defesa fi tossani tária

- Auxil'iar na organização e instalação de sementeira, '-
- Auxil íar em trabalhos de inseminação artifical
- Auxil iar na apì icação de soros e vacinas
- Auxiliar na execução de projetos de experimentação, pesquisa e realpráticas.
- Manejar equipamentos diversos destinados a produção Agropecuária.
- Cul tivar, semear' plantar e colher, valendo-se de ferramentas adequadas.
- Realizar trabalhos inerentes ã criação e guarda de animais
- Executar servíços de abatedouros.

- Executar tarefas <le manutenção do equipamento util izado.
- ô-¡ñc.r ^q ÞnttlÅ.-tts e mnâreq hr^üi oç, nrc'nclpndn-^" ^-ìa nac -.1- ^^-_

izacão de aulas



Encìlhar os animalg a serenì domados e adestrados, colocando-lhes cabestros, selas,
travas, e outros årrelos, pðrð öcostumå-los ao uso desses âpretechos.

Domar e adestrar 06 animals, cavalgando-os se for o caso, e forçando-os a exercf-
c ios que ì hes forern dest lnados.

Ut i I i zar os equi pamentos de segurança recomendados.

Recol her os animalr, para ordenha.
0rdenhar os animals manuaì ou mecanicamente nos horários determinados.

Aramazenar, di str i bui r e transportar o lel te.
Proceder a al imentação supìementar ou compìementar no
gaiolasiJos animais sob sua responsabil idade.

Tosquiar, ìavar, I impar animais para exposição, aulas

ldentificar e apontar animais com problemas de fertiì
Vacinar, medicar e auxil iar em pequenas cirurgias.
Manter I impos os potre¡ros, campos, estábulos, gaioìas
an ima i sTgb seu t ra tamento.

Auxiliar as fêmeas nos partos.
Prestar socorro e atendimento aos rebanhos.

Confeccionar buçaîs e outros apetrechos para animais.

Dar apoio ãs aulas prãticas.
Preparar, ensacar, transportar e distribui r ração.

Receber grãos para armazenarnento, verificando o teor
ra o secador ou silo:
Efetuar o controle de pragas dos cereai s armazenâdos

Executar outras tarefas de mesma natureza e nÍveì de

campo ou em estábulos,

práticas ou outro fÌm.
idade, doenças, reprodução.

e encerras que abriguem

de umi dade e encami nhando-o

em si los e em sacarias

dificuìdade.

p1



I L_/-tr\\-/ 'tJL* L¡/*rr\L:rÇ;l t* ì)r_\L¡_\jriU)

Dr_s(;t(tÇi,o Di: cAf"ìGos
GHUI'() 0CUP/rClJiJirL

3 nt',oto ADi.ilNrsrR /.1'tv(J t: ü tvi'¡r.l r'l EDlo D rufvt L su¡t¡:ior(-iTuLo Do cAtìco
ÂuxItl^R Dt ALr¡\lf,rI

- Auxillar nas tareles dc confecção tje l.c
out¡as_ peças do ves',udrlo.

t'rìos, casacos, te¡minhos, calças, cami.sas e

o
a(:.t-NA- (J

IESPONSA ts ILIDADIS

terial
Pelo serviço executado
Pe.Lo material de consuno, eQuipamentos e ma

:

pernìanente à sua di sposiçào

REaursrros

19 grau incompleÈo aré a 4ê série

ÞROr,4oçÃo ou AcESSO

Confo¡me estabelecido neste,,pLANO CARGOS I SÂLÁRIOS''DE

rrrv¡onõ¿s riptcAs

Auxiriar na tomada de medidas, cc¡te, arÍnhavos e costura de tecidos;
Passar as peças do vestuárj o, prontas para entrega;
Eletuar lir:rpeza, conservação e guarda de instrurientos e
Transportar equipar¡entos e instrunentos nece.ssários ao
Executar out¡as ta¡e ras ci e r¡esmã nature .a e mesmo nível

equipamenLos, após uso

ti rabalho;
de dificuLdaCe_



Ë'.L Â ti û üË @tAf.{6rs r sALl¡gìTcis

elrsc[l.rçAU ü[]-*-ùdtlrl-Lo-
CJI¡IGO5

0ìuÐ yJJÍrACiüSt_

[_] nnoIo ituur rursrRATrvo F- opERACroNAl LåJ Niv[L ]tÉDro ü r¿[vet- sLtpi:tìtoRllnro m cArtc¡

AUXILIAR D[

D:5CRJtrC rû rj\iìæ
* Pi-e¡larar e conservar cacJjvr:res

ANATOI'{IA I NËCRÓP.JA

La Ëleças anatôffijcas.

.SLîJ-GìIJI,Ð

NA-.CLI

ÌlSrì]ity\tit t.l DA[S

^ Pci o s"cr-v.iço

- Pel o .nateri al
exec u t ado

de' con s ltnlo , eqLrÌ parner¡tos e ¡ndteri Perrncfncrìte à sua dìspo:r ição
al

..J_rðlsrTOs

- '19 qrau incontpJeto, atú
* f xpcr- j enc j a cJe lZ (c1oze
-- Para ef e j to cJe ascenção

' vas esl)ccífjcas ou Lrejnarnento.
Hlû'1ryìO OJ ACi.-S-c^t

ronformc esl¿LrelecicJo neçle piano

- Â:d qe scr-Ìe

) meses

func i ona j, a experiêncj.r scrá col¡lprovacJa a travcs cJe pr0

'iIvtt)1i.t5 
i Ít,tt\s

:'-;:il1;rïij:ï";; lJJjlcro 
os, razencro trjcoton,ja, ìrijcra,cio',urlcro rj.: ro,.,,or

Preparar pcÇr-ls anatonìcas, rJjssecancJo-as sob orÍentação" colocancJo-as sep¿rada_rnente en¡ vidros orr cuLras contercJo sorução apropriarJa.L-fet'uar rnontagenr dc esqueretos, prepar..rrrclo-os, dìsponcio as peç¿s Êm 5sus cievi_dos ìugares e art'jcuJando-as corn parafusos, crr-rlr.r.s e cora.Ixecut-ar- outras tareIas rJe nrcsnra,,otrraao"a u,ornro nível cJc cfjf.icujc]acJc.



lr

ß
l{a

.Ås

PL/\I\JO D[ C/rl?GOS I:

APOIO ADHINISTRATIVO E OPERAC I ONAL

0a
t.llVEL SA,LARIAL BASICO

rmpressos e docu_

sALnnros
GÎLTPO OCU l-l/.C ION/I L :

T I 'r'tir.o tio cÂf ?G0.
AUIILIAR DE ARTES Gtì_,\irIc^fì
COD. DO C. B. O.

5.99.90 lìA - ÒT *-
Diiscr-ìtcÃo Do cARGo i

- Auxiliar nas atividacrcs de iurpressão ripográfica para produção de
mentos.

r.{ ES POT{ SA E IL I DA D ES :'Pelo serviço ey.ecu
Pe'lo rnateriaJ de c

di sposi ção

.t

equipamentos e matérial pernìanente i :uu

ta
on

do

s umo

f'ì ¿:QL.!ts tTos:
- 19 grau incomplefo, até
- Experiência de l2 (doze)
- Para efeito de ascensão,

ou tre inamento.

a 4ê sárie
meses

a experiência serã comprovada através de provas especÍficas.

PIìo:'ÐçÃo cu .¡lc'IÌSSo: ccnforrr¡: esÞ.bcr-ácicc, neste pr.crno

) /T.IIVIDADES TIþICRS:
-' Operar mãquina copiadora

- Auxiliar no corte de papel

- Preparar os livros para encardenar

- Àuxiliar o alceamenLo e blocagem

- Preparar todo material e as máquinas (entintando, lavando e limpando) a ser utiliza
do pelo técnico

- Preparar os livros para restauração
- Grampear, picotar, dobrar o pape1, empacotar

- Despachar o material
- Auxiliar na operação de impressora off_set
- Auxiliar na operação da máquina !ipogrãfica automática e manua 1



)perá-las, para assegr¡rr¡r o sou f uncionamcnt,o

- Afiar ferramentas e retificar peças ci.Líndricas, urilizando máquinas retificadoras
para manter em condíções de uso

- Executar outras tarefas de rnes¡na natureza e mesmo nível de dificuldade.

(



PL./r,í10 Lì[ 1.,,i,i r: Q/r
L- L)ñ

Di:S0iÌl DË CAIìGOS '''

ìcos LAiìIOS

Ç /iO .\*,-,-
Gi{UI,O OCUI,I,CIOiiJrL

Enpoto ADh/inJrsrtì/rTtv0 [ ot)[fìACtol,lAL
TITL,LO DO C/rIiGO

AUXTL
DESCritçAO DO CÂRGO

- Auxlllar em todas ùs a'-lvldades

e reparação de peÇùs Ce madel ra.

ü n ívrr- t'lÉoto
co0. c.B.o. S Ll l.ì G i¡t-1 t r

i-_¡rA_oà

de carplntarla, tals como: Clrte, armaçãò, insta).aç

RESPONSITB ILIDADE S

Pelo serviço executado
Pelo mate¡ial de consu;o, cQUipamentos e naterfal. pernanente à sua disposiçõo.

REOUISITOS

1? -eIgy incompleto_até a 4à serie

PROr.lOçAO OU ACESSO

Conlo¡¡e estabeLecido neste "PLANO DE CARGOS E SALÁnfOS"

ÂTIVIDADES TIPICAS

- Auxilia¡ na construçãc, encaixe e nontagem de armações de nadeÍra;
- Auxlliar na instalaçãc e ajuste Ce esquadrias O: nadeira e outras peç3s;

- Auxlìiar na construçã: dc fornas de nadeÍra para concretagem;
- Auxi I ia¡ no reparo cle peças de madeira i

- Transportar instrumen'-os c equlpanentos necessários. ao trabaLho de carpintaria;
- LImpar e efetua¡ a guarda de equipamentos, após uso;

- AuxiLiar na conservação de cqulpanentos;

- Executar outras taref¿s dc mesna natu¡eza e rnesno nfvel de diflculdade.



f ^- |
l- | ¡¡

I

\i\ \ I'
(': I ",-

.l\'';
I

,tt:I / .,

Íit Í;i,l:i1,,/.r-)

.¡,.r'llC) /'lf ):.11::::"i ;:,'.'l l'./tr t: C'l't: 1,,',ll(lii/rt-
r .' .-(; þti Liii¿t,'t

r -ì ii i¡,r_¡ .
í,iLirIo
tt:t,ì1. t,.tiCl
I
I

l_ i' . 1'f) . .c)_()
AUXTLIAR Dli cilAt,tìAt)oR/t_AN't'ljRNIIR0/ t;UNILDt I{0 NA- f)â?

tilç/'o DO ci.i,co
¡>.il j¡r¡ ni,5 i¿,rcf ¿= cJc c(r¡lÍ'tl uçlo, t ran:;lc¡rnr ação ou rt'¡:irr.irção cj r: c¿rrl r,c(, 1

icir:,, bcn ccr:r ;,ont¡,(rr.rr (: corrsc.;l.u cJc ¡¡civei:; nrctijllcos t, conf ecçi,rr cl t. ( ¡rl,

^..., I .'

l.: i- 5 i i) i 15,/. ii lL lDri ii I s

r":l o s:rvi ço ez:ctltaclcr
pr:lcr matcrjal d: consr,íiìo, cQUipa:.:rrtos e naLc¡iaL perrÍìancnte à sua dis'pcr:i;l-'o.

n:'JlslTos

l9 grau incompleto até a 4ê série

Confc.¡rne cst¿; t¡c.ìlcicl o ne:le ',PLAl.l0 DE

co:--

sol:

;pJ i

ilr:-:'

3 c ncr.lcj¡:oen ce ci.l;:as, n:Léìicas;

:jCeíIì de peçaS;

;açir dc lrr.ç¿! dc':rí,ì3c¿5;

¡.-çJo de n¡te¡jal ¡nti-corlosivo;

:.t:.ô.'ì'--., c jn:,,ri,.1.:.r.¡Lr.,):. hgegSSáf loS Ðo

corrr5ervòçao e guarda dg ferramentas e

taref as dc rlesnra na ture za (: mesmg Íìt\,r€l

trab¿lho
j nstf urnent os . 

"po, 
o ..ro,

11c d¡-t.r.cu idiìcir: -



L*.'"r'¡L/ Llr* \,,,-rt \\¿ \i / ', L.r-'. I \ i'-/ .-)

Þil;CrlÇAQ Dt CTTRGOS

\-/'rJ L*

QLUi'it'- luiir.uGIìUf ,O

fi .q r, ot o A D i.i I r.i r s r r ì /rT I \i 0 t. 0 f, I f-( Â c I o lJ fr L [-J ruír,'al NiÍDro
TiTULO DO CA¡ìGO

^uxlLI/\n DE cD.zt¡ti{Å

COD

5.
Dl:sÇfìrçAo

- ÂuxJlla¡ nat dlvcrsas tarcl"as rcla:ionacJas com

preparação de allnentos, IJmpeza e conservação

chonetes e' dos equiparncnLos exl stentes. :'

Do cAf{GO

ati vl dades do

da s dependÊnc

Restau¡al.,Le, tais r.cnìc

ias do Restauiar;tc, Lae

RESPOII SÀD I LI DADÉ5

PcLo seiviço executacJ o

PeLo materiaL de consu¡ìo, eqtr j.pair,errtos e r¡aterial permanerrte à sua d: sposiç:õo

R[QUISITOS

- Sen exi gênci a de escola¡idade.,l t ou alfabetizado
v

t'Ror,1oçA0 ou Â,cEsso

Conforrne estabeì"irOo ncste "PLAN0 DE CÂRGO5 T SALÁRIOS''

ATIVIDADES T¡PICAS

- fiuxiliar nc prepero das refeições, sob.remessas,.lanches, etc.
- lianter a ordem e a limpeza da cozinha, frt'ocedendo à coleta e lavagen

ta).heres, etc.

- f\uxll ia-r no serviço de copeiragen en 
'geral 

e. na montag"" Oos 'oaLcões

- Realiza¡ se¡viço Ce limpcza rras dependênclas em gera). do Restaurante
cozinhas.

- Auxiliar na seleção de verduras, carnes, . ::

peixes e cereais para preparação do alimento.
- Executar outras tarefas da mesma natureza.e nível de dificuldade.

t1,-.

cÍas barrCt:jôs,

trirnicos;
e La¡¡chcnetes¡



PLAI'I O D[ Ci\I.(CJOS E S lcs

DISCiìlÇÃo DI CA

AL¡in @
IìGOS

Gßul'0 ocui'i\c¡ot,lÂL

El nr,oro 
^Dr.,1 

r i'J rs rrì 
^'nvo

fl of)[.fiACtoNAL D r,rívrl t,lr.toto [ ruívr:'* supaiì]TI'IULO DO CAi(GO coo. c. u.o.

5.99.90
S U L 3:t'J't,o

tl¡f

ì- f\UXILTAN NT CNICHË
DESctìtçÃo oo crlnco

-'servlr as crlanças nas ncccss
nas dlstrações, auxlLlando-as
vlmento sadi'o das mesmas.

I.dades dlárlas
nâs relelções

"rt¿"n¿o de súa

para garant ir o

NA-,O V

higlene, orlenLandora:
bem-esta¡ e o desenvoi

RESPONSATJILIDADIS

- Pelo serviço executado
- PeIo materiaL de consuno , equipanentos e rnaterial permanente à sua di sposição

REQUISITOS

- 19 grau incompleto, até a
- Experiãncia mínima cle 12
- Para efeito de acesso, a

:::1:i-:::: _

..
rl-

4? série
(doze) meses
experiêuc. i3 se r:á ,ef eJ iv.ada atravás de provas específicas ou

PROI¡OçAO OU ACESSO

Conforr,re estabelecido neste "pLAl,tO DE CARGOS E S/\LARIOS''
ATIVIIJADES TiPICAS

- Cuidar da higiene das crianças
- Auxlllar as crianças nas ieieições
- Hlnfstrar medicarnentos, segundo orientação
- 0¡Ientar as cri.anças nas atividadcs ¡ecrcat
-' Cont roJ ar o repouso das crl anças

- Executar outra.s tarelas de mesma nalureza c

.-
mesmo nÍveL de di licul dadc

médica

ivas



F) L,n', ilo
/

f L- /i | Í' l-;i,'\QL- u). rL-/-\l\¡\-/J

t)t- sìcr|ÇÃo DI cARGos
Gl(ul,u t)cui',\clL.;.;L

D ¡.poto /t Dt.i I il lsl'lì /r't- tVo U 0l't:llAClCl.JAL [J r.rívrr- l,iÉoto

AUXIL]AÍ{ DT CUfIìI.I14[ [ TAIIANTES 5-99 -90 r'ia- OH

dc rrdqulnos e equipbmentos pora o curtimentc de couros e pe)e

T ITULO DO CAIìGO

D[SClìlçAO DO CÅn60

'C Ruxiltar na oPeração
.fj

R E SPO Ì,¡ S /rti ILIDADü S

PeIo serviço cxecutado
Peìo matcrial. de consuno, cqufparaentos'e nate¡1al permanente à sua disposição.

RTOUISIJoS

- 19 grau incompleto, até a 4? série
* Experiôncia de 12 (doze) meses

- Para efeito de ascensão funcionalr a

específ icas ou treinamento.
experiência serã comprovada .atr...vós de provas

PROr¿Oç O OU ÁCISSO

Conlorme estabeìecido neste "PLAN0 DE CAfìG0S E SALrial oS"

ATIVIDADf S I IPICAS

- Descansar os courros e peIes, sob ori entação superior;

- t-tanejar r,ráquinas para dividlr couros e peles;

- Auxllia¡ no t.rato de couros e peìesi

- Amacia¡ cou¡os e peJes soÞ orientação superi'or;
Auxlllar no tinçinrento e/ou plntura dos couros e peles;

- ALIsar e esLlrar as peles curtldas sob orientação superior;

- Executar outras tarefas de nesma naturcza c mcsmo nÍvel. de dificulcJade



L.-' r r t È vt rÉl \l

DtîÍìcr?tÇÃo Di: cARGOS (o
Gt(Ul'O OLtJ: t.ClOll¡iL

[!npoto /lDi/:li'JIST¡ r,TtvO l-

T¡TULO DC CAIIGC)

AUXIUI/\R Dt u0frRÂDûR

DESCRIçAO DO CARGO

. \1
- AuxfLiar na tareIR de dol¡ramento de chapas ou bar¡as de ferro

o[''il1Âclol,lAL ü rqívrr- ¡¡doro Ü l.lír'cr- surJ,i nrc

ffi
Pelo serviço executado
Pelo naterial de consuno, equipanentos e materiaL permanente à sua disposiç.õo

REQUISITOS

1!- g¡au incompleto aÈe a 4? sárie

PROr¡Oç O OU ACESSO

Conîorme estabelecido neste "pLAN0 DE CARG0S E SAL,4HI0S"

o dobrador no manejo da máquina pôra efetuar o dobrancnto de chepas

;

na coJ.ocação da chapa en posição adequåda;

transpc¡te-'de equipamen'-o e fcrran.entas neceséárias ao trabalho;
iinpeza, conservação e guslda r.J equipamentos e f eiranenLos, após ir5o;

- Auxiliar
metáIicas

- AuxilÍa¡

- Efetuar o

- Efetua¡ L

- Executar ouLras tarefas de mes¡na natureza e mesmo nível'de dif iculdade

ATIVIDADES T PICAS



DtscRtÇÃo t-rt (;AIìGOS

,O: i.TJI'/.CIOIJÀL

Pu,O ADt'iìr'llST RA-: 
"" '- ',TlyO E OPt:t{ACI0NAL il ruivrl r,4ÉDro [] r.rívEr- supit:c

,.,) tO C^t(GO coD. c.Et.o

5 .99 .90
UBGIìUi,O

NA.03

'¿o de

¡lUXILIÂR D[ [LEIR]CISTA

Auxlllar o

aparelhos

Áo oo cARGo

eìetr ij___-_:_--,ista na montagem,

e equ LPa=:-=:=menLos eJ'cçt¡icos

aJustnnr cnLo, lristalação e manutenç

;PL .SABILIDADES

)cìrq serviço e

Pelo material
xec!;=:- '-':: ado

de c.--:====n suno t equlpamentos e ¡naterlal permanente à sua disposição

QU'îITOS

19 grau incomPlerc'--
Experiência-mtnrm;- -

aré a 4? série
;e 6(seis) meses

Para ef ei to- de asc:::¿nsaot a exper ienc

ou trei namento '

ia sèrá comprovada a'travé-s de provas específicas

. .D¡DES TiPICAS

xuxfliar na repãi..=-:-1'3rção -de 
aparelhos elét¡icos

[o,

,Tl',

-t

- A,*-xiriar, na ron,tô--,21$em ce Instalações eLétricas de ¡esidências, fábricss e ou.,ros es-
r-a-belecimentos, '- 4e embarcações, aviões, ¿uto'móveis e outros veÍcuLos auto-moLo¡e

-.. t-x1lÍa¡ na ingta: '' 'LþÇeo e manutenção de ¡edes elétricas

-. -;ansportar os z:=øguip":-"?-!o-t_.", fet¡anen.!:: """ussárin5 à. execução dos trabaLhos.

. t -:ucar tarefas ,\a-'- liresma natureza e de mesmo nível de

ã'ii..rra.a.

oçÃo ou ACESSO

::-i-trvì,for!ie estabeLecido neste "pLANO DE cARGos E sALARI0s,,



f L/-\ r'J \"/ t_/L* L¿/"r I r \'J \-,' J [:* .) l*\ L*l-'\ ¡ \ I \J J

l)[se f it DI C,ìIìGOSq:Ao

I ¡r'poto ¡.Dr.1ìr,JrsrRA'Ir\/o t: otrIt{ircrol,ritL
t,

Lj ru tr,Il NiEDlo ü rtíi,Er- suPrrì;o¡
liruuo Do cARGo cop. c.g.o.

5.?9.90
su[ìrìfìllt)o

NA- O¿
DESCfllÇrro DO CAR60

- Desenvolve¡ atlvi
guardando os equi

AUXI L I 
^R 

D; tl'lCÂN/rD0R

dades auxlllores çerais
pamentos neccssdrlos so

de encanaç5o,

trabalho.
lfmpando, conservando e

RESPONShBI LIDADES

PeIo servi ço executado
peìo rnaterial, de consuno, aeulpamentos e material permanente à sua di sposição

REQU¡SITOS

19 grau incompleto até a 49 série

PROI.IOçÃO OU ACISS0

Confo¡me estabelecido neste ''PLANO DE CARGOS E SALARI OS"

ATIVIDADES TiPICAS

- Auxllia¡ o encanador na. montagem, lnstalação e conservação de sistemes

de materiaL metático ou'não metállco, de al.ta ou. baixa pressão;

* Reali¿a¡ o transporte de fe¡¡amentas e equipament.os necessários ao tra

- Re.alizar a ìinpeza e guarda de ferramentas e J'nstrumentos após término

- Executar ouLras tarefas de mesma rratureza e mesmo nível de dificuldade.

de tubulação

ba I ho ;

do trabalho;



P L/\ t.l Di: Cl-\tîüû3 '; S,/rllilìiOS

D[$ctlÇÃo DË c,r,tìGos

ti

@Ð
iHUl'O OCUi'/'.Clv:.

E nporo ADr,1;; :IS TR ATTVO I O['ItlACt0t.JAL D ru ív¿u r,rÉoro
r-ITULO DO CAfìG3

AUXILIAR TJT ËSIOrÂOOR
¡[SCRtçAO DO CÅi(GO

- Auxlliar nas tarefas de colocação e ¡cparação de estof-amenLos de nóvei s e veÍcuros

coD, c. B.o.

:r.99.90

RESPOI,ISABI LIDÄ]55

PeIo serviçc executado
Pelo mai.erial de consuno, Eeufpamentos e material. pernanente à sua cli sposiç,ìo

ìEOUISITOS

l9 grau incompleto até a 4? sórie

ii
I'RoNloçÃo ou Acgsso

conlo¡me estabelecico neste ,,pLAND DE cARG0s E sALÁRlos,,
,\T lV lD/ì D E S

- Auxfliar

- Auxil.ia¡

- Efetuar t

- Efetua¡ L

- RealÍza¡

nes ta¡efas de confecção de moldes
na lixação de moIas, enchimentos e

ransporte de instrumentos necessár
irpeza, conservação e guarda de fc
out¡as tarefas de mesma natureza e

, r€.paro e troca de partes danificecas;
tapeçaria dos móveis -

ros ao trabalho;
t.rane¡l¿5 

" i'nrtrumentoS, após U5o;

nesmo nÍvel de di f icuLdaCe.



PLA I'J O C4,i'ìGCS t SAL/IiìICSDi*

DISCfìlÇAO DE C/IR G OS
-;l{u I,o <, cu t-;.;tul;ai

Jnporo ADr.in.JtsrRAl'tvo E opERAClot'JAL D ¡r ívrl n¡Éoro [ ruítrur- slrP[nicn-fluuo Do cÅíico
AUXILIAR DE rnnuÁcln

coo. c.g.o
4-51.70

S Ut-}GIIUPO
¡ra- Ot-l

'ìESCRIçAo DC CÂiiGO

-Reallzar tarefas
para a tenJer os

sfmples em
fregueses e

t ormácias,
auxllia¡ o

estocando e manipulando produt cs
Iarmaceutrco.

já prenarcdos

"ìESPOI'IS AB ILi]ADES

PeLo servlço exe'cutado
Pelo material de consuriro, equipamentos e material permanente à sua disposição

qEQ(ilStTOS

- 19 grau incompleto, até
- Experíôncia de 12 (doze)
. Para efeito de ascensão

cíf icas ou treinamento.

.t
a 4ê sárie

MCS ES

funcional, a experrencla será conprovada através de provas espe-
ì?_a

.PROI'1OçAO OU ACESSO

Confo¡me estabelecido neste "pLAN0'DE CARGOS E SALÁRI0S,'
T¡VIDADES TíPICAS

* Realizal tarefas slmples em farmácias, estocando e nanipul,ando produtos já prepcradc
para atender e auxllia¡ o farmacêutico

- Colocar etlquêtas nos remédfos, produtos e outrt, pr"p"rados farmacêuticos.
- A¡mazener os produtosr para facilita.¡ a nanipulação e cfntrole dos mesr,ros.
- AbastecÈr as pratelerras com os produtos, para permitir o rápido e permancnte arcndj

mento

- zelar pela ìlrnpeza.das pratelelras, baLcões e outras áreas de trabaJ.hc.l , para maniê-l
em boas condlções de aparêncla e uso

- Llmpar l¡ascos r Provetas e outros Inst¡umentos, este¡illzando-os antes e dcpol s do
manuselc, para assegurar a pureza. dos produtos e evltar a mrstura de subst,lncics.

- Efetua¡ atendlmento, verlflcando receitas, embrulhando e entregando os produtoso, para
satlsfaze¡ os pedldos

Regrst¡a¡ os produtos fo¡necldosr para possibltttar os controles ffnancelros e estocl,
Auxllla; na p¡eparação ðe produtos nIo medlclnals, cor¡o produtos qufmlcos indu:trj¡::
e Bgrfcclas, sob orlentação do fa¡n¡cêutlco.
Executar outras tarefas de rnesna natur€za e rrrcsno nível de clïficrrì.1¿r.1.-'

)i
i

ì

ii
I



r[*i ', IjLi LrL ti\¡i$ Cirl t'
r"J 1-t L- I -\ R iCSL)- t:

DH[jc;t(tÇÃ0 D[ CARGOS
^É<I :<UI'O (JCUl,/rClO;..:.L

_d_:J Âl)oto ADtil]]tsTRê,TtVO I 01,I rìAC t0N A L I l'lít,rl r:rÉo¡o ü ruívr.L sui.Iii;ci'T;lULO OO CARGO
AUXIL IAN OE ËORJADOR DE HETA I S

oD. c, D.o SUi-}GNUf,O

NA- CE5.99.90
^f:_-SCrìtçAO DO CÂRGO

Auxlllar nas tarel"as de forJar barras,
outro metal,

hastes, tarugos e chapas de fe¡ro, aço oLr

. g":--.S PON S A B I Lt D ¡i D :S

Pelo servi ço executado
Pelo mate¡.ial Ce consuno, equipamentos e ma teri al permanente à sua di sposiçõo.

{E'":-QUISITOS

19 grau incompleto aré a 4ê série

g:3r/,oÇÃo ou AcESso

Conforme estabe,lecido neste ,,pLAN0 
DE CARGOS 5 SÂLARICS"

rl j IvIDADES TiPICAS

AuxllIar o forJamento e reparação de peças de metal;
Âuxirrar no aquecirnento do metar para posslbirita¡ o forjanento;
Auxf liar nes tarefas de fabricação e reparação "de 

apetr.echos e metais;Ef'etuar transporte de f e¡ramentas e inst¡ume.ntos necess¿irios ao trabal ho;Efetuar li:pcza' conservação e guarda de ferramentas e instrumgntos, após uso;ExecuLa¡ outras tarefas de mesma natureza e nìesmo níveì de dÍriculdede.

l,

t



PLlti'j t S'{'LAR I\J

Drsc[{lÇìÃo DI cARGOS

CSDI CA iì

@
$RUPO OCU¡-,,'.ClU;,iÂL

T]aporo ADi,in,nsrRA'nvo E opErì,\010t{AL ü ruívrr- røÉoro f] ¡¡ível suprRicF.
rllulo Do cÁnoo

AUXIL I AN DE FUNDICIlO OC

dËscRlçAo Do cARGO

, Auxlllar nas ta¡efas de fundlção de Is, par3 produzlr peçasmcto

¡rË T /\ I

coD. c,B.o.

5.99.90

qESPONSABI LI DADES

Pelo servÍço executado
Pelo mate¡ial, de consuno, equlpanentos e mate¡iaI pernanente à sua disposição.

REQUTSITOS

19 grau incompleto até a 4? série

nnoraoçÃo ou AcESSo

. Conforme estabelecido neste ,'PLANo DE cARGos E sALÁ.RIos"

A1 IVIDAD ES

Auxiliar
Auxlliar
moldação

Auxflfar'
Auxlllar
Aux I I I a r

Auxlllar
Efetuar
Efetu.a¡

Exe.cutar

T ÍPICAS

no pré-aquecimento das penelas, aprontando-as para recebirnento do nctal;
o deslocamento das panelas carregadas e o vazanento do meLa), na área ce'.:

I

a lncLtnação das panelas, para verter o metal no molde;

a retlrada da.escóriar o Êslriamento das panelas e retirada de cascüe:;

no acabamento das peças fundl das;

no preparo de mol.des de peças;

transporte de l'erranentas e fnstrumentos necessárlos ao trabalho;
limpeza, conservação e guarda de ferramentas e equipamentos, após uso;

outras tarel"as de nesna natu¡eza e mesmo nfveJ de dI flculdade



(,1,1
L, l'tl t*s

Gl(Ul'() ULUl,.'.,- ¿uiJÂL

DISCr{lÇÃo r)L c/liìGos

H11t'.og Âl:.1uirsTR^'r_rv_o r opIrì^crujALirì u r-o D o c,;ì co_;-: :,*_:-_;__::-:__:,-:,,,, 
r,,, 

I _.-**-..*L¿I1l-v I L 1,, tD ¡rívrl nrÉoro fl ¡:ír,r
,.,:ti: ll:f, ?:. I rDUs.rr(r^Lr z^ç/ro r cor-,r:li*c¡*lcoo. c.n

5.99
.o.

90
Suuqtirtr c)

Na*:g L/
DE t\L I l.tr il't 0 s

D-sÇl{lçã-ô DC C /i[r6O

P L/\

fiuxlllar no proccsso dc Industrl
classllicando e pesancjo.a maLórf
do.s produtos. ern processancnto.

al lmentos, reccbendo, l
como determlnar o,'pon

avando, selecjoi.:a
to" idca-l de reti

/\L-l-'.iì Io sÌGCbt,J 0 L)l*
eÐ

aJ I zaçäo de

a ¡rrJna, bcm

'REspor{sAutLlJADt.s

Pelo serviço cxecutado
Pelo nate¡ial de consuno , equipamentos e mat.e¡1al pernanente à sua disposìçõo

REQUISITOS

- 19 grau incomplero, até a 4? série
- Experiôncia mínima de 12 (doze) meses
- Para efeitos de ascensão funcional, ra

.-.10""íf 
icas ou treinamento. exper iênc ia será comprovada at rAVE S de provas

PRollOÇ/rO CU ACESSO

CONIOrMC CStAbCICiiOO NCSTC "PLANO DE CARGOS E SALARIATIVIDADES TlPICAS

- Receber' lava¡, selecionar, classifica¡ e pesar matéria-pr-ina destinacja à industrj¿ìização alirnentícia;
- 0perar os equipanentos de industrialização dos produtos, aconpanhando o proccssenento dos mssmos; ..:

:::;:,^"t 
o'ingrecJ-ientes necessários ao processamin^"o dos produros,-confo¡ne crien

Determlna¡ o -ponto,,ldeal de ¡et
espccl flcaçðes estabelecidas para
LInpar apa¡elhos, equlpanrentos e s lndust¡iaIs en

i¡ada dos

os meSmos

lnstalaçðe

produtos em proccssarncnto, ol¡scrvando as
t

servação dos oesnos;
- fxecutar outras tarefas de mcsma nature¿a

geral, zelando pela con

dllfculdade.e rncsrùo nlvel:"



t.'
I

I

t.,

i,,t:

GÎIJPO OCU f-'¡.CIONAL:

Tt rr.rr.o DO (ì/.RGO.
AUXILIAR DE LABOIìATOI{IOIÁ.IiUA
coD. L)o c. B. o.
5. 99. 90

PLAI^'JO DI C/rrìcos E sAt_Ântcs

NfVEL APoIo

aa
I'IIVEL SALARIAL BASICO
rv¡- e,{

triisCtìICAO DO CARGO:
- Desenvolver atividades auxiriares gerais de laboracório

cas, de acordo com as especialidades, preparar material
lhos e efetuar colecas de amostra, para assegurar maigr
processamento de acordo com os padrões requerídos.

bem como, de áreas específi*
, limpar instrumentos e apare
rendimento do trabalho e seu

FIESI)OI'ISABILI
- Pelo serviç
- Pelo nraterì

disposição

DA D ES:
o er.ecuiado
al de consumo, equipamentos e materiaì pernìanente a- sua

a

f:ìi:GLjISITOS:

- 19 grau incornpleto até a 4? série
- Experiência mínima de 12 (doze) meses

- Para efeito de ascensão funcional, a experiôncia será r:fetivada através
específicas ou treinamento

de provas

Piì3:.ÐçÃo cu lìr-'[¡q39: Ccnforrn: est¡.bc].cci.c1c/ nestc pl.ano

/T.IIVIDADES T¡þICAS:
- Fazer a assepsia de material de laboratório em geral, levando-os e secando-os
- Limpar instrumentos e aparelhos, para conservá-los e possibilitar o seu uso imediato
- Realizar o enchimento, embalagern e rotulação dos materiais e equipamentos valendo-se

de procedimentos aconselháveis, para acondicioná-1os conforme deterrnina a ordem de
serviço.

- Fazer colheitas de amostras de material utilizando técnica especial, insrrumentos e

recipientes aProPriados' para possibilitar exames dessas substâncias
- Conservar e manter a limpeza do laboratório
- Proceder a limpeza c/ou desinfecção de utensÍlios e instalação de laboraiório
- Arrxiliar rro nrprlâro rle nlateria'l de l:rhor¡r,i.i^ -.-o ¡,,*.il.i-- ^ô-^,,.i---



- Controlar o estoquc de ¡natcri.al usado no laboraÈório
- Executar oucras tarefaç clc nìcs¡na naturezâ e mesmo nível. de difículdade"

(



ÞL:$ilìtÇÃo DI C/TRGOS
0rì"f 'o

[rp
., C U I,/-L. -l_L ¡ í-;:J AL

olo A D:-, ):.i I l'J I

îf rL o Do cA[::,itìGo
STRATIVO L. Of.In/lCIONAL Ü ruívrr- t,4ÉDto ü ruívtr sLrp¡Fio

AUXILIAR DT LACTARIO 5.99 .90 _¡¡a- O 3DF^Cn I ÇAO DC--:O C ARGO

ci- Preparar,
(egulndo:

distrlbulr e

técni cas espec

hlglenl¿ar
fflcas

namadef ros e chucas de acordo com prescri çJo né

RL- PONSABILID*]DADES

ÞeIo ser\':','lço executado
relo ¡ilate=::ri aI de consuno ¡ ceulpanentbs e materiaL pernanente à sua disposjçõo

RF^UISITOS

- 19 grau ir-::::ncompleto, até 4e série
-L-.periânsi: a de 6(seis) meses
-í ra ef eits,-:r de ascensão, a exper iência será comprovada at¡avés

+ -e i namen tc:-c

n..rl.1oçÃo ou "-- AcEsso

conf orme estabel.ecido neste ,,pLANo DE cARGos E sALÁRI0s,,

de provas espec íf i cas ou
I

Ar,VIDADES T':"-, IPICAS

- Rceceber;: Dresc¡Íção de dieta para e"rçario e pedi"arr"
- 'reparar iórmulas lácteas e hidratações de acordo com prescrição médica -

- ^ist¡Ibul;:'-¡ as fórmulas Já preparadas

-'ontar e;, anota¡ as fórmuLas em inrpressos pära estatÍstica
- roceder í ? ) impeza gera). do seto¡ e posterf or ddde+_i:cção-
'- -'ecolher, conferir e hlgienf zar as namadef ras e chucas provenientes do berçório e

pedfatrfa- ", com posterfor degermação em solução de hipocLoreto de sódio, bem cono
controle, Eflì llv¡o próprlo.

- €ste¡tll 7:=ã'1 em estufa.e auto-clave as roupas, nar,ao"Irur, chucas, copos e vidros
oara áçua- , bem cono anotação de todo nalerlal em llvro próprIo.

--Þrotocola=-:r as r:amadelras. Já ¡otuladas para cncamlnhamento à pedlatrla e ao berçárl
- ^Þletar (r--ordenha) reJte matcrno no ractárro e no domrcfrlo.
- -xecutar ' out¡as tarefas de mesma natureza e mesfno nfvel de dfffcul óade.



GNUT'O OCUPA.CIONAL:

T l"f't jl..O DO (ì/-RGO. nuX tL tAR

CC,O. DO C. B. O. B_ I I .90

PLANO Df CArìGOS r: :iALÃntCS

APOIO ADMINISTRATIVO E OPERAC I ONAL

tt
NIVEL SALARIAL BASICO Hn- o-Z

DU HARCENAR IA

tli:SCtìICAO DO CARGO:

- Auxiì iar em todas as ativldades
near, I i nea r, etc.

necess,írias ã marcenaria, tais como: Cortar, tor-

I-T ES POT{ SA. E I L I DA D ES :

Pel o se rvi ço executado
- Pelo r¡raterial de consumo

disposição

t

, êeuipamentos e materi al permanente ã sr

R I GLIIS IT OS :

- l9 Grau incomoleto até a 49 série

Fiìcl.ÐçÃo cu À(-'nsso: ccnfom-r¡ est:.belécidc¡ neste pl.ano

A-I IVIDADES TIPICAS:

- Auxil iar na confecção de peças;

- Auxilia¡' na armação das partes de madeiras trabalhadas;
-'Auxiliar no acabamento de peças, pintando, envernizando ou encerando e na coloca-

ção de dobradiças e ouxadores;

- Conservar e nnanter o maqu inãrio e ferramentas;
- Transportar materiais e peças;

- EXecutar outras tarefas de mesma natureza e nÍvel de dificuldade.



PLAt'lO Di: CÀf"i0CS Ë SAL/\Í'ìlOS

DrscrìtÇAo DË cARGos
JITUPO OCU¡'ÁCIOiJÂL

tSnpolo ADr.ntJlsrnATrvo Ë oF'[.tìActoNAL ü ruívEL MÉoro D r.,:íval sIrPEiìrce
rflut-o Do cARGo S UI.-}GIIUI,O

NA_ O
AUXILI'\R D[ ¡ITCÄruICA

)ESCR¡çAO DO C/.RGO

Auxiliar nas tarefas de manurençÄo
de mãquinas e veículos

dos diverso¡; tipos

coD. c.B.O

5.99.90

RESPONSÂB t LIDADES

- Pelo serviço executado
- Pelo materiaL de consurllo r equlpamentos e materlaì permanente à sua disposiçõo

ìFÕl lrc,lr.ìa

- lQ grau incompleto, até a 4? série

.Experiëncia,r.Ínima de 6

Para efei to de ascensão,

t re i namen to.
comprovada atiavé's de provas específicas ou

(

a

sels) meses

exper renc.r a se.ra

PRor.roçÃo ou ircESSo

Conforme estabelecido neste "PLAN0 DE CARG0S E SÂLAnloS"

ATIV¡DÂD-S TIPICAS

- AuxiLiar na manutenção de máquinas, molores e equipamentos industriais.
- Realizar transporte de equipamentos e f errar¡entas necessárÍos ao traba.l.ho.

- Reel izar a limpeza, conservação e guarda das ferramentas e equipamentos utllizados
- AuxÌLiar o mecânico nas tarefas de montagem e, desmontagem de méquinas em gcral.

- Ex=:::iar outras tarefas de mesma natur eza e mesmo níve1de:;ficuìdade



u¡it\,IRstD^DE Ft.:t)[R^t. t)t. vl( l)!^ PLANO DE cARGOS r sRTÁn I os

GRUroìcupAclonRL: t¡fvrl 
^t,oI0

rfrulo Do cARGD : AUXIl,t^lì ì)ll Ift:'ji:UI{OI-OGI^

0. 39. 90

ATIVIDADES Ifplcns:

- ol¡servar dlaliamente os diversos .fenômenos crj¡natol6gicos, tais
voadas, transfomrações'de nuvens, coroa r,mar, registrando dados
anotações; i ,

- Efetuar leitura, em horãrios pr6-¿".".*i-tudos, dos aparetn;; ;; medição dos di-
versos fenônenos climatológicos, transcrevendo dados païa formulários pr6prios;

- Trocar os diagramas, bem como zerar pela'nl^.r,ra"nrão e conservação dos j¡rst^trnen-
tos.e aparelhos utilizados;

trabalho;

- Obedecer as norrnas de segurança de trabalho;

- Prestar assistência a professores e pesquisaclores na prestação de serviços ou em
informações ati¡entes ã sua árca de atuação;

-'Erecuta-r outras tarefas de mesma natureza e me$ïìo nível de dificuldade.

comc chuva, tro-
em caderneta de

I{ÍVEL SALARIAL BASICO: NA-,O q
DESCRIÇÃO DO CARGO:

- Oì-lservar diaria:nente os divcrsos
voadas, transformações de nuvens,
anotaÇões

fc¡rô¡renos climato1.6gicos, tais como chuva, tro*
coroa 1unar, registrando ciados ern cader-neta de

RESPONSABT L ] DADES :

- Pelo serviço executado

- Pelo material de c'onsuno, equipamento e material perma:rente ã sua d.isposição.

REQUISITDS:

- 19 grau completo

PRût10ÇÃ0 0u ADESSD: Conforne estabelecido neste pLano.



t.- t-i-t l\ \-/ LJL- U/rl\\*.rL.iJ t- vr-ll-i \l \lL/v

DISCR|ÇAO DE CARGOS
GI{UI,O OCUf 'ÂCIOf J/¡L

[}apolo 
^t)r,irNtsrRAl'tvo 

E op[RACtot,lAL ü r'rívrr- rr¡doto f] ruívru sur)i-11i:
tilut-o Do crrt(Go coD. c. B.O

5 .99 .90
SUUGtT¡.,t,O

' NA- û_3^uxlLI^R 
Dt MtCn0rILr.t^G[Þt

DC.SCtìlçr{O DO CARGo

Efetua¡ trabaJhos de mlcrofll

especl f icações técnicas
magefir, operando equipamentos aPropriados, bascanclo se em

RESPOI,ISAB ILIDÂDES

- Pelo serviço executado
- Pelo material de consuno, equlpamentos e materfal permancnte à sua di sposiçõo

RIQU¡SITOS

19 grau incompleto, até a 4? série
Experrencia minirna de 6 (seis) meses
Para efeito de âscensão.r a e.y.neriência serã cor"r'rovada através de provas específicas ou

trei namento.

PROr.tOçA0 OU ACESSO

Conforme estabelecido neste "PLAN0 DE CARG0S Ë SALAnI oS"

AT¡VIDADES TIPICAS
- 0perar o equipanento de nicrolilmapem

- Conferi r microli Lmes

- l'lontar cópias de docuaentos r¡icrofiLr:rados

- Escolher o melhor nétodo 2::í: processamento de

o documento

- Conservar o equipanento rel.atlvo à área.

nicrofilmagem, anal.isendo f-i sic¿r,cnti

Tirar cópias de documenlos

Montar jaquetas

Executar outras tarefas de

níve1 de dificuldade.

ef et uado s

mesma natureza e mesmo



I

t,

ll
H

PLAr\JO DI CAllcOS t: SALnnICS

GnLTPO OCUlrf.ClONALl ¡l'or0 ot'lìt(^(; r()N^r,

Tl l't,f t.O DO (ì.ÂlìGO: 
^ux.ll.rAI{ 

t)l'ì t'tuL'rirÇÃo

coo. L)o c.B.o. o*(,8.e0 tqtvru SALAI-{|AL Ê]ristco NAoq

tliISCtìlCÊ\O DO CARGO'. rraualhn junto lo nutricionista,auxiliando nas rarefas de

supervisão do preparo do alimento, corn vistas à saúde das pessoas atendidas.

I-{ESPOÍ{SA.DILIDADES: .

- Pelo serviço ey.ecutado
Pelo ntateri al de consumo, equipamentos e material pernranente ã sua
dìsposlçao .

f:ì¿:C.LjlSlTOS.

- 19 grau incompleto, até a 4? sárie
- Experiâncía de i2 (doze) meses

.- Para ef eitos de ascensão funcional,r- a experiência será comprovada através de provas :

espect f tcas ou treinamento.

.,. 
-

Piìc.'ÐçÃo cu ¿l(-rsso: ccnfol-nc est¿.'r:clecicc, neste pl.¿uro

/T.IIVIDADES TIþICRS:
- Auxiliar o nutricionista em tarefas de supervisão da pr.eparação de alimentos sim

ples, observando e experimentando, para informar da qualidade d.as refeições;
- Controlar as sobras de alimentos

- Efetuar controle dos balcões de distribuição dtrrante o perÍodo - das refeições;
- Auxiliar na supervisão do refeitõrio, verificando utensí1ios e arrumação do am

biente;

- Auxiliar no controJc de mate*tios, contand.o e conferindo utensílios;
- Afixar em locais próprios o qtradro de cardápio recebido do nutricionista;
- Zelar pela conservacäo e limpeza <io local de trabalho;
- Execut-ar outras tar'rlfas dc mesna natureza e mesmo grau de dificuldade.



f'L/\l''lU þ*;/-,iiU(J S I SAL, '.,l.i los

@DËSCnlÇ^o DI C/tRGOS

IVO E OPtiRACIOIIAL ü rrívEr- Nr t Dto tl t;ir.,sr- sup?n,,
. c.B.o

5 .99 .90
lu n olrup" 

-¡re- QÀl]NSIRUIl5NTO5 14USICAIS

- Auxlr.iar a confecção de rnstrumentos muslcars

REspor.tsABrr-lcnoEd

Pelo serviço executado
Pelo materi aL de consuno , equipamentos e materlal permanente à sua djsposição

REQU¡SITOS

19 grau incompleto aEé a 4ê série

R0!.1OÇ ACESSC

conforme estaberecido neste,'pLAN0 DE CARcOS E SALARr0s,,

- Transportar o nate¡ia1, previamente selecionado;
- AuxlLrar na coniecção do Instrumento, aJudando a cort
- Efetuar. pec¡uenos reparos nos lnstrumentos;
- Executar outras ta¡efas de mesma natureza e rnesmo nÍv

âr, fu¡ar, colar e enve¡nizat:

el de di ficuLdade.

ÂTIVIDADES TíP:CAS



PL¡,ilO D; ÇAlìÇL)S L ),-.Li-'r\t\-/r

Dtj$clrtÇÃ0 DË cARGOS

õrtufto o3u¡'r-l'Jl'¡^L

OPt-Íì/rClOlJAL n ruível t.4É Dlo fl ,.ível stJPtPìo;ì
r-

fí¡UUO DO Ci.FìGO
coo. c.o.o.

,-99.90
sunGtìllt'n

ne.- cJ

ô,es cn t ç no oo

- Auxilla¡

AUXILIÂR DI P/\Dt I ll0

C/,RGO

nas tarefas de fsbrtcoçbo de Pães

RES POì{S A RILIDADES

- Pelo serviço executado

- Pelo material' de consuno t equlpamentos e materiaÌ pernanente à sua di sPosição

ñcqutstros

- 19 grau incomPleEo , ará 4? série

FCõr.'ocno cu AcESso

Conforrne estabelecido neste "PLAll0 DE cARGos E sf\LÁnI o5"

Ãrrv¡DADES TtPlcÀs

- Auxfliar na separação e pesagem de lngredientes necessários ao fabrico de pães;

, Auxtlia¡ na preparaçäo da massa, a fim de encami.nhá-la paIa. o cozirnento;

- AuxtIÍar na clllndragem e corte da massa, Pâ1a dar-l-he a forma desejada;

- Auxllla¡ na colocação dos pães no fornor Pâra c?zimento;

= Efetuar transporte de materials e inst¡ur¡entos necessárlos ao trabalho;

- Efetuar limpeza, guarda e conservação de instrumenlos, após rso;

- Executa: outras taref as de mesma natu¡eza e ¡"nesmo nível de dl f iculdade '



I
I

I

l;

t

GNUPO OCUPACIONAL:

T t"t't.rt.o Do c./-f?ool
AUXJLIAR DE PROCDSSAIIIìN'r'O DU I)^r)OS
COD. L)O C. B. O.

PI-AhJO DE CAT?GO s i- s^Lnnrcs

APOI.O ADMINISTRATIVO E OPERACIOIiAI

I

NIVEL SALARIAL
lra -OLj

BAS rco

t)i:SCRICÃO DO CARGO: Auxiliar o eistcnrs cle processamento d.e dados em Larefas

de apoio.

f{ESPOi'¡SAtlLl
- Pelo. serviç
- Pelo tnateri

disposição

DADES: !

o e/.ecutado
al de consumo, equ'i pamentos e materi aì SUpermanente ã

f:ìt:GLJISITOS:

- 19 grau completo.

P)ìcl'ÐçÃo cu À(nsso: ccnforrrc est¡.beleciclc, nestc pJ¿uro

A-t IVIDADES TIPICAS:
- Controlar a qualidade de materiais processados para expedição;

- Descarbonar, destacar e selecionar relatórios para os usuários;
- Controlar e arquivar materiais necessários ao processamento de d.ados;

- Receber materiais digicados e programas e consequente expedição para processa
mento f

- Executar ,a manutr-,nção básica dos equipamentos perif éricos e de apoio;
- Zelar pela integridade das fitas magnóticas ¿lntes e após o processamento;

- Providenciar tratrsporce de materiais processados;

- Auxiliar na manutenção das condiçõcs básicas para o bom funcionamento dos equi
pamentos;



D[5CtìiÇ¡,c DI: C)A,tìGOS

r.l] npoto ir: :.i lr\rrî TIi i,r
. rr rjr¡ rio-c-.

l\/ci .: ot"ItìActoi]irL Dltívr.r- t,tt'uto [_] r:ír,t_r_ t,ir.rj,;:i_

^U):itl^n 
Dt SÂt,/(tilR0

csctrtçÃ=o uc cr^irco

- AuxIlIa¡ nas Larelas dc confccçIo rJc cnl çados cfe couros ou de outro: nratc¡i¿ril;

IiESPOI'I S ¡II] I L i D^DI S

Pelo sc¡i,jço execut¡do
- Pc)o nlateria.l de cc¡nsurùi equfpar,rcntos c matc¡ial pcrmanenLc à sua dis¡tosiçIo

EQU ISII'O S

Sem cxÍgêr,cla escoL a: i dade ou alfabetde

I

ízado
.:

r,HO r,loçiìo ou ncr-s sc

conlo¡ñ,e estabelccico neste,,pL/\1,'o DE cARGos E s^LLrrtcs,'
i.Ttvr Lñ¿'¡ s-iTFrcrs
- Auxiìia¡ r'ia nediçãc e preparação de mordcs de ca
- AuxÍlial'nos trar¡arhos ce co¡te e costura dos cá

- Auxll ia¡ na nonlagen dos calçados;
--Auxllia¡ nas tarelas de conserto de calçados;
- Ef'etuar JÍmpcza, ccnservação e guarda de fcr¡amcntas e

' Trons¡rorta¡ rerranent3s c cquÍpirncntos necessários ao t
gxecutar our¡as tarefas de nesnro nsturcza e fncsmo nÍvel

lçados;
ìçados;

eqtripancrrto!, apris ust-l

¡aLralho dc !.i:l¡teirc;

de di fi cul daCe _



P L,--*¡1i',1 O "iìtü$ [ s/\L,líR tos

DISCl":ìlÇ/:,O DL" C'ìnG0S

f-,; C; @
il{Ul'O OÇür'rrLlUì,1ÂL

I rporo ADi,ltJlsTe¡;' :li€j oPER'lclöl'l At ü ru íve r- r'¡dnro D ruívqr- srjF,frÌioÂ
rituuo Do cÂflGo coo, c.u.o

5.99 -90AUXIL-.-IIÂR DE SERfìALHERIA
suil(,1(ut,

¡¡a* O.J-
DL¡ClìrçÃO OO CARGO

\uxiilar e¡n todas

;ol da¡ peça s me t á

a ':,:3- S a

L ir==as

tlvldades ds

ou não,

serxa.lherla, toli corno dobrar, curvar, for;ar e

RF S POÌ'tSASILIDÂDES

- ,)eIo se^,1ço exccut=*' do

- Þeìo na Lc¡ia.I de cor:=nsuno, equlpamentos e na t erl.al permanente à sua disposição

-l I grau incimpl eto ate 4? série

Ru.lJlStTOS

FÞC'TáOçÃO OU ACESSO

Coñ--'.:orme estabelecido neste ,'pLAN0 DE CARG0S E SALARI0S"

P-I'VIDAD:S

- tuuxllia¡

- 'lr-:-rx I li a r

- 4?tsnte¡ e

- l--Tanspor

- ,-:;ecutar

TiPICAS

na f abr i car-ao de Peças;
.na insta]-ar:Ão de ferragens de esquaCrias, portas
conservar ='- equipamentos e ferrafnentas'em ordem

tar rnaLeria--_, e peçaS;

outras tare-:-7;:¿s d.e mesma naEureza 3 mesmo nível de

,/l

,

;

di

portões e grades;

ficuldade



PLAI{0 DH t;\i'ìG0S Ë SAL/\í:'lCS

DtselitÇÃo Dt cARGos

@
GF(Uf'O OLUI'.\LIUIiAL

E}npoto AD;.:ltJlsrRATl''/o r. oPtflA0loN

AUX I L ] AR DE SOL DÊ.DON

õEScRfef0 oo cÁnoo

ta

LJ ruÍve u l,lEDlo [ ¡'líve I sur)f firor

nelal

,\L

-'Au*lllar nas ta¡efas de soldagËm de PeçBs de

RESPONSABILIDADES

Pelo serviço executado
Pelo material de consunìo r equipamentos e matertal pernanente à sua di spos i ção

REQUISITOS

19 grau incomPleto até a 4ê sêrie

PRO¡'10çÃO OU ACESSO

Conforme estabelecido NCStC.'PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS''

ATIVIDADES TIPICAS

- AuxlLlar nas tare

serem soldadas;

- AuxIl.lar no processo de soldagem, seguindo instruções do soldador;

- Auxflfar nas tarcfas de acabamento das Peças.;

- Transportar instrumentoS e fe¡ramentas necessários ao trabalho;

- Efetuar limpeza, conservação e guarda de lnstrumentos e lerramentas;

- Efetuar outras ta¡efas de mesma natureza e mesmo nfvel' de dificuldade

fas de PrePaiação, chaPagem' linpeza e Poslcionament o de peças a



lrÐ
PLAI\JO DE CA[IGOS E SALÃNICS

Glìt.rf,O OCUf-,/.CtONAL: ¡t[v¡L Dt AP0l0

l- l't' tjt.o oo c/.tlGo. &u¡ U- l.lR _gPqRâc ¡-0ry4.r-zine n

c;oo. Do c.B.O.
t

I.I¡VEL
,

SALARIAL BASICO NA-o,t

t)i:SCfllCAO DO CARGO:
- Auxi I iar nas atividades de apoio operacional, executar tarefas que exigern esforço f i-

sico, de manutenção e limpeza, € ôtividades braçais simples, de apoio, auxiliar na con
fecção de peças e instalações, operação de mãquinas e equpamentos, sob supervisão ou
or.ientação, bem como outras atividades reìacionadas ã área onde se encontrar prestando
serv i ços.

f-t ES POT'¡ SA. E f L I DA DES :
- Peìo serv'i ço ev.ecutado
- Pelo rnaterial de consumo

d'¡sposição
, êQui p.amentos permanentc a* su¿e material

iìi:C'UISITOS:

- Sem exigência de escoìaridade ou alfçþetizado.

P)ìci'ÐçÀo cu r'rcn-SSo: ccr¡for¡æ est¿.be1eci.oc, neste pl_,r.,ro

/r'ftVTDADES Trþrcn

Terá -atividades tÍpicas de acordo com ãrea especÍfica eD que estiver lotado:
Executar ìavagem de veículos
zelar pela I impeza e conservação do seu local de trabalho
fazer a manutenção simples de máquinas, equipamentos e ferramentas
operar måquînas sinrpìes sob supervisão e orientação
Auxi I iar na fabricação e instalação de peças " equipamentos
Auxi I iar no transporte de materiai s, peçai, €guipamentos, etc.
Auxiì iar na preparação das superfícies a serem pintadas e do materîaì de pintura
Auxi I iar nas tarefas de fabri cação de ti jolos e teì has
Efetuar trðnsporte de rnater¡al e equpamentos necessários ao trabalho
Auxiìiar nas tarefas de corte, montagem e instalação de vidros e espelhos.
Real i zar carregamento, descarga e entrega de mercadorias
Auxiliar na preparacão de materiais a serem trabalhados ou ut¡ lizados no trabalho
Transportar e ren'ìover pacientes e cadáveres aos ìocais apropriados
Executar outras tarefas de mesma natureza e nÍveì de di ficul dade.



@

COO. DO C.B.O. 6.:g.so

E SALNNIOS

GnUPO OCUf-'^.CIONAL: NIvEL DE Ap0t0
TI'f'I,!!..O DO C/.TIGO: AUX IL IAR RURAL

a,
h¡IVEL SAL/lRlAt_ BASTCO NA,r

DíISCRICA.O DO CARGO:

- Executar serviços de natureza repetïtiva envoìvendo atividades
braçais, simpìes e de apoio.

Í-TESPOI{SA.DILIDADES: .

- Pel o servi ço e/.ecutado

:;l;.îil:;t" 
de consumo' equipamentos e material pu.'onenre ã su

fì ¿:QL.!lS ITOS:
- sem exigência de escoraridade ou alfabetizado.

PÌì}]'ÐçÃo cu À(-ESSo: cc.fome est¿.hrcIécicc, neste pi.¿u-ro

-_A'l lVlD^1.DES TIPICAS:

- Efetuar serviEos de cargas e descarga de materiais e insumos;,
- Executar serviços de capinação, corte de gramas e I impeza de ter-

renos. v

- Abrir vaìas e drenos.
- Construi r e reformar cercas;
- efetuar servicos de roÇagens e destocamentos.
- efetuar atividades manuais de pìantio e corheita;
- uti I izar convenientemente ferramentas agrícoìas no exercício de

suas atividades.
- Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de di f¡ -

culdacJes



Pl_A ['J 0 1,f,lr[jr SI\L"A R IO SD[ t)

t)1.t;CRl

/\ üs i:

ÇAO I)[ cA tì tj os
ijllul,('., u cu I'r,ctuf ,t^L

E npoto /rDi.l r,J lsrR ATt\/o
tlTUl-O DO C/rllGO

I or,ItìACl.")i{At- ü rt ír,ul- ¡,ldoro D ruíve l gur-'f íì:r:
coD. c.B.o,

5-70.10 SUU tìt(,J;,0

)ESCr(tç/.o Do c^nGo

- Exccutar tare,l'as re

B outros cul'dados a

c.os e/ou anti-sépti

B^nß[In0

lercntes ao corI
l lns, empregando

cos.

e e pcntcedo de cibclo
aparcllros manuals ou

da ba¡ba e bi gc

e produtos csté

, recorte
è-lÉtrlcos ¡i

RESPOIISAE]ILI D,ADES

Pelo servlço cxecutado
PeIo material de consuno, equlpanentos e material pernanente à Àua disposição

ìEQUISITOS

19 grau incompleto, atá a 4? série
Experiância de 12(ðoze) meses
Para efeito de ascensão funcional,
específ icas ou treinamento.,

a experiência será comprovada at ravés
.{

de provas

PRClrlOçAO oU ACESSO

Confo¡ne estabeleciCo ncste ",.-O'O OE CARGOS E SALÁRIOS"
ATIVIDADES TÍPICAS

- Col.oca¡ o avental ou peça simila¡ no cl lente;
- corta¡ o caòelo, empregando pent.e, tesoura, navarha ou máquina el ét¡ica
- Pentca¡ o cabelo, escovando_o, aJeiLando_o e fiiando_o;
- Faze¡ a ba¡ba e o bigode, raspando-os ou moddr.ando-os com o auxfr.

barbeador eldtrico, tesoura e pente;
- F¡lcclonar o couro cabcludo, ut i I izando crenes ,

- Apllcar crcmes e Loções no rosto do clf ente, .fr
- Proccssar a ìlr,rpeza c cstcrellzaçJo do rnaterfal

ca.sf fc¡vu¡a e outros nelos;
Llmpar o vcstuárIo do cllcnte;
Podc cortar e oJeltar cabelos de scnhoras;
Pode apllcar produtos para dcscncrcspðr cabc)os;
Pode.lav¡r ou cncrespJr o cobclo do cllentc;
Executor outra.; torcfos'dc ncsnrs noture¿a c nrs5¡s nfvel óc ¡ifl"uld¡Ccl

1o de

ìoções tônf:as e out¡os
IccIonando-as Ievemente;
utjllzado, usandó subst

i

nç val.ha ou

cos.riticcs;

ânclas qufc.:l



P L/.1 i'J 0 t,,rl_ (,/* f t sAL¡tn tosrìüs ä

DItìct<tçi\cl t)t_ c/tRGob^
Gltuf 'o ()cut,AC toi¡.\L

D nporo /\D¡,i rr{ rsriì A-r tvo I ot)tftActoilAL
I irulo oo carioo

BAROUT I RO

DEScnrçÃo oo canoo

- Efetua¡ tarefas de condução, atracação,
pequenas embarcaçÕes, como qaJ ol as, 5a t
pelas normas e práttcas de naveçação e

po¡tar pessoas e cargas.

dcsatracação, carga,
elðes," lanchas, t¡alsas
vaLendo-se da prdprla

descarga e manut enção d
e outras orientando_se

experlência, para i¡ans

RESPONSAB ILIDADES

Pel o se¡vi ço execut ado
Pelo mate¡ial. de consuno , equlpamentos e material pernanente à sua di sposição

,ìEQUISITOS

- 19 grau incompleto, até a 44 série
- Experiência mínima de 12 (doze) meses
- Para efeito de ascensão funcional, a experiância

específ ic"_: o., treinamento.

It-
5s¡i compl?_t39. atraves de

i

i

provas

Conforme estabelecldo neste .'PLANO DE CARGOS E sRr- ÁR r

. - Manipular as amarras, conduzfr o barco;
- Auxilfar. nc embarque e oesembarque de .passageiros e cargas;
- Executa¡ a ì.impeza e conservação Ca embarcação
- Executa¡ outras ta¡efas ce mesma natureza B r¡ €srìo¡nivel de dfflcul.dade



P LA t{ O I)1" (;/\ t,Ì GÜS

D[Í;Ct<tq;no
Gfìul,o 0cui'/.Clc;:t.L

EJ ¡,poro ADr.il:,ltsrRATrvo [: OI'l-tìACl0lJAL
t,

LJ t'll\/EL ¡.4tDlo D trír,gl srriiRrc
tlrulo Do ctitìGo coD. c.u.o.

9-54. 15

s u u çnt.t)D
rua_ 

Or-J
CAIìPINIfINO

DESCIìlÇ/io DO CÂRGO

- Efstuar trabalhos de carplntarf a, cortnndo, armando,

madelra, utftJzando fer¡anì cntas manuals e mecQnicas.

lnstalando e reparando peçae d:

RESPOIìSAE ILIDAD:S

Pelo servlço executado
Pelo mate¡ial de cor¡surùo, equlpamentos e material pernanente à bua disposição.

REQUISITO S

- 19 grau incompleto, até a 4? série
- Experiôncia minima de 12 (doze) meses
- Para ef eito dr ascensão f unc j.cnal, a e*xp.gliôncia

específicas où treinamento.- 
-

S era .Corr,ìÞ.rqyedg través cie provas ia

PROhIOçAO OU AC:SSO

Conforne estabel.ecido neste "PLÂN0 DE CARCOS E SALARIOS,'

ATIVIDADES TIP¡CAS

- Construir, encaixa¡ e nonta¡ no locaL das obras, armações de nadelra dos edilícios
e obras sfnilares, utÍLj zando processos e ferramentas adequadas para compor alvena-
rfas, armações de Lelhado, andaimes e elementos afins.

- InstaJar e aJust.ar esquacJ¡ias de nadeira e outras peças'tais cono: Jancìa_s, portas,
escadas, rodapés, divisórias, fo¡ro e guarnições;

- Construir formas de madeira para concretagern;

- Reparar eìencntos de madclra, substitul¡ tota] ou pa¡cialmente, peças desaJustad¿s

ou.dcterf oradas ou flxando partes soltas;

- Âflar ferra¡cntas dc ct¡rte;

- poic especlallzar-sc em ur¡ dc.tcrnlnado tipo de trabalho de obras a ser aesl3.,oco åc

. acordo con a especlallzaçõo;

- Ex.ecutar ouiras tarefas de mesma nãturcza e mesnro nlvcì de dlflculdadc.

tj- S/t L/-i iì lC S

DI CAIìG0S



f L/'\ l'J \-/ L) L* \'/.t"\. | \ Ç \-/ *) t* çJ f-r L-F\ I \ I L-/ .

DISCRIÇÃO DË CARGOS
GRUPO O3Ui'ACICi'¿AL

E apoto,ô,Di,1tN tsrR /rTtV0 H OPIRACIONAL D ruíve I rr¡Éoto
I

L-J NIVEL SUI)[1I(
tlrulo Do cARGo

ÐESCRIçAO DO CARGO

.- Executar dlve¡sas

ou várlos fo¡nos

forma¡ a Lenha em

CARVOT JADOR

tarefns re.lotlvss à

de cnrt-ronlzação lenta
carvão,

cârvão vegeta)., uttllzando uî
seu funclonamento, para trans

coD. c.B.o.

6.59.20
suEcRr,?o

.NA.

fabrlcação

. e cont rol ando

.IESPONSABILID/.0E5

- Pelo serviço executado
- Pelo nate¡iaI de consuno equtpamentos e materfai pernanente à sua disposição.

REQUIS¡TOS

19 grau incompfeto até a 4? série

PRotlOç.ÃO OU ÅCESSO

Conforme estabelecldo neste "PLANO DE CARGOS E SALARIOS"

ATIVIDAD¿S TIPICAS

Coloca¡ a lenha no lor'no

quelna;

Acende¡ .o fo¡no, usando

lenha;-
Vedar a boca do fo¡no he

ratura requerida;

Regular a queirna do materlal, abrlndo e fechando os orffÍcfos na superffcle do lclr
para perr"ftl¡ uma carbonlzação completa;

, buscando utlliza¡ a capacfdade do mesmo, para proceder a

nate¡lal. e substånclas ;" ráplda combustão, para queimar a

rméticamente, uttl.fzando tiJolos, pa¡a proporcionar' a tenp

determlnar o t

cessar a combus

Controla¡ o andanento óa operação, observando a cor da fumaça, para

mlno da carbonl zaç ão i

Fecha¡ as chanlnés do forno, utlllzando obturadores próprlos, para

tEo;

- Fa¡er o resfrlanento da fornalha pronta, espalhando água sobre o fornoo pôra facf I
tar a retl¡ada do caruaä;

- Retfrar o carvã.o, utlllzando ferramentas nanuals, para possfbllltar o us-o do nes:ao

-n*""tra"r outras tarefas de mesma natureza e mesmo nÌvel^de dif iculdade



i,, ...,r--,'tll'lLl,t (contrn.roçôûl

rumo cçmbu'et f vcl ¡

"u:dar do conservação do

-¿ntl¡-lhe condiçôes dn

-xccular outras ta¡el'i¡ß

fornor p¡ör-'ÊdenÕo à llnpeza c

ullJlreçüo¡
rJå mcß[rn håtlrrezn e fi¡ermo nfvel

a Pcquenos reparos, para ga-

de dll"lculdade"



PLANO DE CAtìGOS E SALNNIO

GNUPO OCUP .CIONAL:
.Àporo ApMrNr,sTR¡.TIvo E opERAClO\.

T I 'f 'r..lr-o Do cÂfloo:
cHÀpEAD0R/punrtr r RO /r,ÀNltrrìINrÌ r lto
coo. DO C. B. o. ' ,,ltVEU SALARTAL eAsrcO
8-73.70 *
DilSCRlcÃo Do CARGoi co'struir, rransformar ou reparar carrocerias merá1icas
de automóveis e outros veículcts autonrotores, bem como: montagem e conserto de mó-
veis metálicos e confecção de calhas, utilizando ferramentas normais, máquinas apre
priadas, aparelhos de soldagem, esmeril portáui1, material de proteção de chapas pa
ra colocar ou recolocar estes veícu1os em condições de utilizacão.

R ES POI.I SA. D IL
- Pelo serv'i ç

- Pelo ¡n¿rteri
disposição

IDÁ1DES:

o e.v.ecu

al de c

tado
onsumor

t

equipamentos e material pet'fi)anentc ã s

h'¿:QL.'lSlTOS:

- 19 grau incompleto, até a 4? série
- Exper-iôncia mínima de I2 (doze) meses

- Para efeiro de ascensão funcional a experiência
específicas ou treinamento

sera comprovada arravés de provas

PÌìC).ÐçÃo cu ¡ìí_ESSO: co.rforrre est¿..!:e lecic'1c., nes te pl-.-uro

A"IIVIDADES
- Riscar sobre

pecificações;

T¡P¡CAS:
chapa metál ica sinais convencionais, guiando-se pero desenho ou es-

- Executar o corte e moldagem das diferentes partes, utilizando tesouras manuais
ou mecânicas, dobradeiras, morsas, macetes ou outros meios para confeccionar a
peça ou as partes.a serem substituídas;

- UtiLízar soldas, para complementar a forma de peças;
- Reparar Partes deformadas de carrocerias, paralamas, Lampas d.e cofres e guarda-

malas, desamassando-os ou tratando-os de outras formas com marteros, colgas, eS-
ticadores, alavirncas e macacos;

- Aplicar material anticorrosivo, utilizando pincéis trinchas, para proEeger a cha



e mcsmo nivel de dificuldade.
Consertar e reparar moveia

Executar outras tarefas de

rnetÄll cos;

mc !¡tìl{l ¡l& tur(: za

I

I

II'
I
I

j

I.i
r
I

I
I

I'
¡l

I

I
I

I
,

I
I
I
I

I

I
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i

I
I

I

I
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GNUPO OCUT,¡.CIONAL:

Tltt'tit.O Oo o/.iìGOt cl¡,vurno

COO. L)O C. B. O. B-4e. B3

O DE C/rflGOS E

APOIO ADHINI STRATIVO E OPERAC IONAL

". TII\N sAL dn rcs

t{tVEL sALAFitAL e/istco u¿_û,À

tri:sctìtcAo Do cARGo:
- MonEar e reparar f echaciuras,

bilitar sua insralação e uril
e outros equipamentos.

ajustando e regulando
rzaçao em esquadrias,

as partes e o conjlrnto para possi
portas, grades , móveis, aparelhoã

f-t ES POI.I SA D I L I DA D ES
- Pelo serviço exec
- Pelo uaterial de

disposição

.t

, êguipamentos e materi pe rmanen tc ã sua

:

utado
consumo al

fìi:GL.llSlTOS:

- 19 grau incompleto até 4? séria

PIìC:'ÐçÃO cu À(r-sso: co^¡for¡e est¿.bclácicc, neste pj.a¡ro

A'I IVIDAD ES T IPiCAS:

- Recuperar fechaduras danificadas, para deixá-Ias en pet'feitas .o.,¿icõu, de funcio-namento;
- verificar se as peças da fechadura se ajustam exatamente, para proced.er as necessárias correções;
- Trocar combinaiões de fechaduras de segurança, para garantir sua inviolabilidade;
- Retocar as peças quando necessário, para deixá-i" ¿u"u"".;; com os padrões exigi_dos;
- confeccionar chavcs duplicatas, para substituir chaves perdidas ou trocar chavesde fechaduras violadas;
- confeccionar chavcs a partir de modelos e m.a.trizes;
- Executar outras tllrefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.



@'

GnUpO OCUfTt.CtONAL: Nlvrl ur ApOt0

l- l't'ljt.o Do (ìÂl'?Go: c0Hp0s rron çnÃr rco

c;oD. L)o c.B.o.

Pl=A-|)Jp*g_E*cAtìGo s E sAL nnlcs

tt
I'llVEL S,AL^R¡AL BAS¡CO run_trLl

i)l::ìCtìtCAO DO CARGO:
- Compor textos utiì izando equipanrentos e técnicas apropriadas para împressão grãfica

em gerð I .

F(EIìPOI'ISA.EÍLIDADES: .

- Pelo servíço e/.ecutado .

- Pelo ¡naterial de consumo' equipamentos e material pet-manente â sua
disposição - .

f:ìt:c.1.!tstTos:
- l9 grau completo

- Exper"iência de 6 meses

- Para efeito de ascensão funcional, a experiência será comprovada através de provas
especÍf icas ou treinamento.

P}ìcr''ÐÇão cu -rìcErsso: ccníorrrr.: esterrcreci.crc,, nes t¡ p].;uro

/r'f IVIDADES TtptCÁr 3l
- Exarninar o original a ser composto para decidir a técnica e os detalhes a serem ernpre

gados

- Compor em ma tr i zes e ì et ros tát i cas

- Operar equipamentos de fotocomposição bem como de teclados com vídeo
- Compor textos para impressão de docunlentos

- Operar mãquina de ì inotipia e intertipia
- Providenciar e executar as provas da compos i ção

controlar a qual idade de raterias.primas- recebidas
- Zelar pela conservação e I inrpeza do materiaì e equipamento a seu cargo



l- L--l', I I r. / L/^* L,i"\lr

D[:$Cf r rÇÃo

tt L-/ ,.r L ;)/ \ Ll-r l.\ l\/,¡

Dt: CARGOS
Gt{UPO O-U¡ -u;JiiÅL

Enpoio AD:,:rr.,rsrrrATrvo t- optit(ActoN¡\r_ ü ruívrr- r,1áDto
Tfruuc¡ Do cnitco lcoD. c.B

COPI I RO 5.)2.
DESCRIÇÅO DO CARG0

Dlstrfbuir refelções, uL t Llzando barrdeJas e car¡inhos,segundo as insLruções receb

.o.

ÔJ

RESPONS Å3I LI DADÍS

Pelo serviço executado
Pelo mateiial de consuno, aQUlpanentos e materiaL permanente à sua di sposição

REOUISITOS

l9 Grau incompleto, até a 4? Série

PROMOçÂO OU ACESSO

Conformg estabclecldo neste ,'PLANO DE CARGOS Ê SALÁRIOS''

ATIVIDÂDES TIPICAS

-Receber e distrfbelr ¡efeições, util.

-Receber ou ¡ecol.her bandejas, louças

sua lavagem e guarda, ou o envio.ao

- Efetuar a pesagem e o regi s tro das

das;

Hanter a ordem e a lfmpeza do Local

Atender à feftura de refefções lige
das e sandufches na copa;

Anota¡ dlarfamente o número e tlpo
Fazer o cont¡ole dlário do matcrlal
tlvas quantldades;

Execut¿r o pollnento dos taìheres,
0perar coln aparelhos elCtrlcos utlì
tnstruçJes d: uso;

izando bande.Jas e/ou carrÍnhos;
e La.lheres, após as refeições, providenci;ndc
setor .orp"icnte;

sobras aLimentares, utlLizando balança: epiopr

de traba).ho, seguinOo normas e instruçðes;
lras, preparando chá, café, sucos e outrar beb

de refeições dfstrlbuÍdas;
exlstente, ¡elacJonando as peças e suas respe

va sl lhanes e out¡os
Izados no Servlço de

e mesmo

utensfllos da copa;

Allmentaçio, oticdcccndo a

Servlr rcfe!çÒes nas mesas.
Executar outras tarefas de mesma naEureza
nível de dificuldade.



P L/\ iI 0 Dl: Cr\ [.ì ü O S I S/ILA ¡,1 tC S

D[:sìctirçÃo DI cAIìGos
/r{\(1Ð

clttli,c., t., c utñ:;:.;:_..v vvvt ttçt;/ilAL

.tr1¡fq'o nr)r,r r r,J rsrrì ATrvo
r it uro.-co i[r,i;r,------- .*- I oPtiRACtoit/1r_ ü rvívnr r,rdoro D rvívcr- suí)f i.rci

ocsc¡r¡Çãõ-oð (: Af tGo

COSTUTìt. ] RO

a mdqulna, um ou vdrl.os
o, utlltzando rnáqulnos e

te¡nInhos, caJças, canli

Ëxecr,rtar,

de peças Ce

con lecc i ono

{ì mão ou

vestuárf
I' ternos,

tr¡rballros dc

o.u.tros lnst
sas e outras

i n.l¡'l-- c t-1

na produção em sérjr
apropriados, para
toY:"s similai'es.

coD. C.D.C.

7-95.10

costura
rumcnt.os

peças de

lsuticrtuF,o
I

- r s po 
r,¿ s ¡ n ¡ ul o-rJl, ¡¡

l"Jo servls¡ .execui ado
Peì o rna teri*- ¡ de consuno , equlpament os e mate¡ial perr,ranente à sua dlsposiçðo

hiQU¡SITOS

lo grau jnc--:-¡mpleto.

- Experi êncla r¡linima
- para e.re¡ic 'de aces

tlelnamento-

(seis) meses.
:experiêncja se¡á comproVada atiavés de provas

de

SO

o6

especílicas o

P"o¡,loçÃoõuii= sso

Conforrne estabel ecido
A VIDADES T

neste ANo DE cARCos e sRl,rln i

-r ìlinllat'ar Ê :oser as entretelas das diferentes oeças, utirizando jnstrumentos conun:Je costura e máqtrinas de 
"or,ur"r, para-armar essas peças.-:;,,:,", 

llj:'=::::: :::t"'da 
peça, utlrizando náquinas ou inst¡uncnros n¿,'uajs de

_ uoloca¡ onbrc 
:ì c.onfeccionar os diversos ttpos,de vestuário,'--liras' coìarinhos e for¡osr costu¡andó-os a mão ou a náquina, para dar& roupa a for--;ma e enchrmentos desejados. 

a mao ou a náqr

- fla¡ acabanent*---o¡ a mão ou a máquina, às roupas que conIccciona.



P L/r I'i O D[ ÇA f-iü03 H SALARIOS

Þ[[;cf l)r": CARGOSrlÇlrO
c ttu¡lc.r i; curli.L rc;¡ ÃL

EJ npo¡o 
^Dr,lrNrsrtì/:l-t\/0 

[: or,If(/rct0t,JAt_ ü ruívrr- t,ldolo
Tt'tut-o t)o cJ.t(Go coD. c.B.o

o.18. B7
DESEI'JII¡STA COI'I STA

SUt-ì61(Ut,ù

ffi ñn:.o <.1

* copiar tabclas, dfagror¡asr csQUunås, oráfJcosr rnapas, plojatos (,e obras civis, .jns1'lações, fcrramentas, p0çi¡s e outros trat¡allros, gut"noo-r" peJ.o original,plantas e (
quis, obsc¡vando as insta)açðcs pcrtfnc'tcs c cnìpr"grnio pantdgrafo, conpassor esqr

' d¡o e demais rnstruncntos de desenho, põia a'p'odr..rção, reîormas ou aperfejco¿rmenio
dos produtos nencl onados.

IIES POI{ S ¡lU lLlD/r DES

(^: - Pclo seryiço executado
Pclo matc¡iat O:..consuno, equlpar,entos e nate¡iaL pernanentc à .sua disposição.

REQUISITOS

19 grau. incompleto, até a 4? série

/iC ES SOROhloç

. Conloräe estabelccido ncste ,,pLAN0 DE "C^RGOS
E SnLARIOs',

ATIVIDADES TiPICAS

copiar desenhos iá esti'uturados, seçuindo a forr¡a, dinensões e demais espccilicaçõe
dos o¡Iginais, e utilizando pape). adequado, instrumentos apropriedos para oiicntar i

construção ou fabricaç5o, relorna c aperleiçoamerito de ot¡¡as civis, equipament,s, in
ta)'ações, prcdutos ou nssno at.endc¡ a out¡as'nccessidacles do setor
Descnhor tabclas, diagranas, esqueîas, rnapas topogrdlicos, cfrcuitos, carLazez, l-o¡,
mulár1os, 1ìuxograrnas r ou outro qualquer, . baseando-se 9n rascunhos lornecicJos c obe,
deccndo às cspecrflcações, para possibllltar a utlllzaçJo dcsses desenhcs cn pro.,rctr
ou q sua rcproc|uçõo.
Efêtuar cJescnhos criÌ pcrspectlvas e sob
tfcas e outras anotaçõcs tócnlcos., para
produzld¡s.

várlos ân9ulos, observcndo ncdjdas caracIe¡f:
pcrmltlr a vlsão comp).eta das pcças a sersm

c ncsmo nf vel de dI f Icu.t dadc- Executar outras tare fos dc À"rr" naturczo



PL/tf,JC t)i; CARTOS H SALnfftOS

Di:llCfitçnO DI C/tfìGosì

Q¡'oro /rDi,lmJrsrR^Ttvo E oPI Rt,c toilA L D rvívr.u rv:Éoro

<
Gtìul,o ocul ;r-oui7,r_ -.-

,-
LJ NIVEL SUP|]NIO

--

Tf ì ulo r)o c^r¿rluLo DO C^l(GO
DOSRnD0n

--ULSÇtìlçAO DO CARCO

- Dobrar chapas ou barras de

tura deseJ a da ,

fc¡ro, utlllranclo mdqulna cJob¡adelra, para

coD. c.B.o.
8-73.t> SUU(, I(Uí'O

'¡¡a-.OU

dar-lhe a curv

RESPol.¡sABil_toioEs-

Pelo scrviço executado
Pelo mate¡i al cJc conqrrñô Þ^,,ie. cons uno ,, equi pament os e matgrfal pern,anente à sua di sposiçõo

REQUISITOS

- 1Q grau incompleto, até a 4ê série
- Experiâncía mínima de 1Z (doze) meses
,- Para ef eito ds ascensão funci<tnal, a experiãncia- específ icas 

- 
ou tre inamenr-o . I

sera comProvada atraves de provas

PROMOçÃO OU aòesso

Con lorne estabet eii Oo neste
ATIVIDADES T PIC AS

.- Estudar ¿ tarefa a ser realizada, interpretando
ta¡ a execução da mesma.

,'PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS,,

o desenho e especl ficaçõcs, pa¡a pre;

inst¡umentos de ri-sç¡¡, pa.
- Traçar as linhas de referência sob¡e a chapa, utilrzando

orlentar ìo d..)¡amento.
Coloca¡ a máquina em ponto de funcionamento, cent¡ando
tura de base da funçãor para atender às especl flcações
Coloca¡ a chapa em poslção adequada, atuando no pedaì ,

os conponcntes. e aJustando a

do t¡abalho.
alavanca ou boLão dc conando 

r

de comando e contro.lc para efctua¡

tB .possll_¡lì j tar a dobradura da mesma.
hclonar a máquIna atuando nos scus disposl (Ivos
oper¡ção programada.

Exanfnar o ¡esrlltado
confcrl r a adequaçtro

Efetuar a llnpcza ds

Podc opcrar nlquln.r
Exccut¡r outras tarc

da operação, uLillzando lnstrumentos de medlção
rlas mcdld¡s dä peça Às cspecl flcoçÕes.
náquInc, utlll:ando estopa e cscov{ts.

vf r¡delra pûra curv¡r cfrapas.
f¡s dc ncgrno nctur¡rn r¡ h^ch^ ^f.,^r ;-

ou gabcrf tos,pa



@

Gnt,rPo ocut,¡.c loNA L :

T I'f'rit.o tio (ìAt"?Go.
ENCANADoR/¡îRr.q
COD. L)O C.B.O.
8.71

PL/1[JO Df q 

^_LLç_o 

.s_L _i^ r_ n---ñ I o s

Aporq 4nMINrgTRATrVo E opER4croNAL

trtVru sALAr-{tAL e/is ¡co
DÍ::ìCtìlCÃO
rial mecáIico
vapor, esgoto

DO CARGOI Monra , insrala
e não metálico cle alta ou baixa
e outros fluidos em edifícios,

€)(

e corrserva sistemas de tubulações
¡>ressão para condugão de ar, água,

laborarórios e outros locais

cie mate

gás ,

f.tESPOI.JSA.ÛILIDA D ES:
/.ccutado
de consumo

- Pelo scrviço e

- Pelo l¡l¿rter.i al
disposição

t,.

equip.amentos e rnaterial pet-ntanentc i sua

fìi:,iL.llSlTOS:
- 19 grau incompleto, atá a 4? série
- Experiôncia de 12 (doze) meses

- Para efeitos de ascensão funcional
' especÍficas ou treinamento.

, -e exper iênc ia serã coinprovada através de P rova s

Ptìc).Ðção cu r\r.[SSO: Ccnfor:rc est¡.f¡eleci.dc, nestc p].a,ro

/I.IIVIDÁ.DES TIÞICAS :

- Analisar o trabalho a.ser e*e.,rt"áo consultando desenhos, esquema" 
""O""rricações eoutras informações;

- Marcar pontos de colocações de Eubulações,
- Abrir valetas no solo e rasgos nas paredes
- Executar o corte, rosqueamento, curvatura e
- Instalar louça sanitária, condutores, caixa

componentes das instalações;

união e furos;
para acomodação das
união dos tubos;
d'água, chuveiros ,'

tubulações;

ferragens e outros

Montar e instalar regisÈros e oucros acessórios
Executar manutenção de instalações;
Testar .âq .âñcli-^^:,,^ -^-

de rubulação;



¡

Manter todo sistema inere¡rtc ã. eua rcul)o¡lsal¡iliclade em condições normais de funcio
namento;

Executar outras tarefas de meema natLrrczo e mesrno nível de dificuldade.

^3S: os trabalhadores deste grupo serão designados de acordo com sua especiali<ìade,
da seguinte forma: ENCANADOR: l,nstalador de tubulações em geral;Instalador de

tubulação de gás combustíve1; Instalador de tubulações de embarcações; Instala
dor de aeronave; Instalador de tubulações de vapor; Assentador de canalízação3
Bombeiro Hidrãulico.



P L/r í.'lC D[ Cl, i;i Õ C S H IC
t'

DtsctrrçÄcl DE cAnGos

c'S iL, [*/t [ì

Gl(Ut'0 0ct¡r.Åurr)ruAL

I nporo 
^Di'r 

I f{ rs r iì ATr,,,o f:0Pr-nACl0flAL D rvívrl nrÉoro
,-LJ NlVi:t. SUPIfìt(rfiu

DtsctìlçÃo oo c^rìGo

- Colocar c reparar
tos aproprlados.

ESTOTADCN oo..c. o.o.
7-96.90

suÛ(;írut,o
'Na- ç t-'1

estofamento de móveJs c vefcuìos, uttttzando materiars e equlpanc

RcsPot,¡sÂs rL_roÁoEs

Pelo sriviço executado
PeIo naterial de consuno , equipamentos e mat.erial per,nanente à sua disposição

REQUISITOS

- 19 grau incompleto, até a 4? sórie
- Experi6ncia mínima de 12 (doze) meses
- Para efeito de ascensão funcional, a experiância
. específicas ou treinamento. ,

J-

sera.comprovada através de provas

PROr,lOÇÃO OU ACESSO

Confoime estabelecido neste .'PLANO DE CARGOS E SÂLANTOS
ATIVIDADIS TIPICAS

- Analisar as caracterÍsticas do t¡abalho para dete¡minar os tlpos de nateriais a serutilizados.
Fazer noldes., traçar ìinhas, repara¡ e troca¡ pa
colchões, móveIs, revestinentos de interro¡es em

Colocar, dlspor e prender as moìas, o er,chir"-r,,o

rtes danificadas dos estofangntcs
tecldo, couro e outros nral-eriais
e a tapeçarla dos móvei s.

Zelar pela conservação do l"ocal de t¡abal.ho- '{

Executar outrãs tarefas de mesrna natureza e mesmo nfvel de oi cic,rldadc
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PLAf'lo t)[ cAt?Go

APOIO ADMIN].STIìATIVO E OPERACIONAL

s E SAr_nntcs

GNIJPO OCUP¡.CION/\L:

T t'f 'r.:t .o tjo cAt?Go l
FORJADOR DE MNTAIS

coD. L)o c B. o.
B-31. 10

a,

I'I¡VEL SALATTIAL BASICO
run-'CI9

ÜI:SCIìICAO DO
outro metal, para

nária, apetrechos

CARGO: Forjar barrasr- hastes, rar:ugos e chapas ou ferro, aço ou
fabricar diversos tipos de ferramentas e utensílios, peças de maqui-

:de lavoura e ferraduras.

I-tESPOT{SA.DIL
- Pelo serviç
- PeJo nt¿rteri

disposição

IDADES
o ex.cc
al de

,ruOo
consumo, equi p.arnentos e ma.teri ai pe¡-nlanentc ã sua

f,ì'¿cLjtstTos:
- 19 grau incompleto, atá 4? sãrie

- Experiãncia mínima de 12 (doze) neses

- Para efeito de ascensão Í-uncional, a exper-iância será
especificas ou treinamento.

comprovada atravás de provas

P]ìCiÐçÃO CU r\(_ISSO: Cc¡riorrn: es Þ.beleci.cio nes tc pl..rno

,rr'f lVlDitDES T ¡PiCAS :

- Forjar e reparsrpecas de ferro e aço, como ferr¡menÈas je mão, utensÍlios, pelas de

maquinária, ferraduras de animais, parEes de estruturas metálicas, correntes, molas
heLícoidais e e1{'ticas e aperrechos diversos, utilizando martelos manuais ou mecâni

- cgs, fornalhas, fole e bigorna;

- Aquecer metal, submetåndo-o ao calor de uma frágua, para possibilitar o forjamento;
- Fabricar e reparar aperrechos agrícolas, peças decorativas de'ferro, ferramqntas cor

tantes, como machado, foices e tesourões reparação cie peças dos equipamentos e ferra
mentas utilizadas em minas e cantarias, fabricação de ferraduras para anin,"is o,, t"]
bricação de correntes'a ser dcsignado de acordo com a especialização;

- ExecuLar outras rarefas de mesma narureza e rllesmo nível de dificuldade.



PLA [.I O D[ C/itì00sj I s/\t-nlntc

DIscllÇÃo DI c/rt"ìGos

eU

çt(u1,0 ()LU;'^Clu;¿^L

3 npoto ADr,iuJrsrR/rTtVo I oPtnACt0tJAL fl rvívrr-' r,rÉoroilluLo Do cÃrìGo
fJ rur'vrr- suri-rircrì

ocsutrçãõ-õõ ciTrcõ

-'Vezar, enì noldes,
pelas técnlcas dc

FUND] DON Or [IC T /\ I 5

metafs fundldos
cxecução dcsta

7-24.20 NA-'Oq -

dos fo¡nos ou panelas, o
.produzJ.r peças fundidas

_ 
pÌovenlcntes

operação, po:o
rientando-se
de nrctais.

,ìEST,ONSAB¡LIDÂDC,S

Pelo serviço execut ado
Pelo natcrial de consuno' equipamentos e naterral permanente à sua disposiçõo

REQUIS¡TOS

' 19 grau incompleto, até a 4? série
- Experiôncia mínima de 12 (doze) meses
.- Para efeito de ascensão funcional, a experiôncia
-. específicas ou tieinamento. '

sera comprovada aLraves de Provas

'nol¡oç¡t, ou ÂõEsso

. Conforne estaberccido neste "pLAN0 DE c/\RGOS E SAL¡1Rios,,
.ÀTIVIDADES TÍP¡CAS

- Efctuar o pré-aquecimento das.paneras, utf rizando forno, estr.rfa ou
quado, a fim de aprontd-la, p"ra a coleta do reiat procedente dos

- DesLoca¡ para a á¡ea de mordação as peneras carregadas com o metal.
do guindaste, tarha ou equipamento slniìar, c-onformc o tor"r,no das
tuar o vazar,lento do metal

- Inclinar a panera, rnanejando várculas-tanpão, para verter o

outro proccsso ac
fornos.
)Íquido, utilizan
panelas, pûra ele

f!¡nrCntaS r¡¿

as p¡nclas r

especl llcações.
- Proccdcr a retirada ¡,a escórla, utlllz3ndo

metál Ica.
- Efetu¡r o eslrlamento das ponelas e a ret

nuals ou oecânlcas e técnlcas åproprladas
ssse9urar un novo clclo opcratlvo

metal. no molde conlorne
:

¡odos apr.oprIadoS, parã llnrpar a massa

I rada de cascõesr cmprcAando fc
r pora conscrvar em bom estado

manuals;, mecånIcc:¡ Þaro atcr
ou outra soìjclta.çJo quclquer

ou outro matcrlol oproprlcdo,¡r.
,ì

- oai ocal¡a¡cnro òs pcçus runordas, us¡ndo fcrramentas
dcr às especlflccçðcr con'd¿s no rcqulslçIo, dctenlro

- Preprrür Þoldcs de pcçÐs, utlllrando arelo slntctlc¡
ra otendcr às nccesrld¡tlcc du scior.
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l)L Ar,JO tl[ CAIìGOS I: sALÃnlos

CntJPO OCU r)r.C ION/1L:

T l't'tit.o Do (ìÁl'ìGol
GABÇON

coD. L)o c. B. o.

ÂPOI 0 
^,D¡f 

I N L STBAII \/'8_ E _op ER{C I 0N,\Ì-

tt
I'IIVEL SALAI-ìIAL BASICO

¡¡¡._ Ovt5-32.'r 0

L)i::ìCtìtCAO DO CAnGOI Servir alin¡entos e bebidas em restaurantes e ourros esra

belecimenLos, anotando' os pedidos, para atender aos comensais.

l-t ESf-rOi.¡SA.EtL i

- Pelo scrviç
- Pelo trlateri

disposição

DA D ES:
o exccu
al de c equip.amentos

ta
on

do

s umo e materiaì pernlanentc ã sua

f'ìi:'iLjlSlTOS:
- 19 grau incompleto, até

- Experiência de 12 meses

- Para efeito de acesso, a

ou treinamento

a 4? série

experiência será comprovada arraüés de provas específicas

Plìc).Ðç-Ío cu .,\(i-sso : ccn forrn: es t=.bnleci.cc, nes tc pl.¿uro

/r'f t\¡tDADES T tþtcAS :

-.Apresentar o cardápio ao comensal, consultando-o sobre as preferências e fazendo-lhe
sugestões, para auxiliá-lo na escolha dos praros;

- Servir alimentos e bebidas, apresentando-os ao cliente e dispondo-os nos pratos e

coPos ;

- Recolher travessas, tâlheres e outros recipientes desocupados

para lavagem e seca3em;

- Preparar mesa de refeições, dispondo em ordem pratos, copos,

- cortar porções de cnrnes, aves ou peixes e preparar saladas e

mesa dos comensaís;

, encaminhar os mesmos

talheres e guardanapos;

ouEros pratos junto à

- Executar outras tarcfas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.



P

Dt" scnlÇt"o DI cARGOS

z--\(6!)
-\t---/

GRUPO 0CUPÂulollAL

JJaporo ADi.4rNrsr[4rry9_: olry!!ç13l-'ll!* u-i rytt'r
t,

LJ ru tvrt r\1ËDlo

- lru lo Do c At(Go
JA?.DINt IRO

DESCrrlÇAo

- ExecuLar, sob supervlsão lmedl ata, ser'vlços de

D

I

C ARGO

D ruívrr- suPi.RroR

aJardlnamento, conservação e ìimpeza

coD. c.B,O,
6-i9 - Ao

XESPONSNBI LI DADES

- Pelo scrvlço executado
- PeIo material de consun:, equlpamentos permanente à sua disPosiçãoe material.

REQUISITOS

- 19 grau incompleto, até a 4? série
- Experiãncia mínima de 12 (doze) üeses

- para efeito de ascensão funcional, a experiôncia
específicas ou treinamento.

serácomprovada através de provas '

ÞnotaoçÃo ou AcEsso

Conforne esLabelecido neste "PLANO DE CARGOS E SALARI OS"

ATIVIDADES PICAS

- PrepaIar, conservar. e limpar JardinS, compr'eendendo: capina, corte, rBPlantio, ad¿iþa

ção periidÍ"a, Írrigação, vg,rredura, pulverizaçã.o simples e polvilhamento.

Preparar as sementes.

Fazer a repicagem e o ìransplante das mudas,'1 ncluindo desnate, transporte e embala

9em -

Requlsltar o materjal necessárfo ao trabalho.

Executar out¡as tarefas de mesma natureza e me.smo nfvel de dlflculdade'



PLAfIÜ t-rI t¡+ t(

DIsct<rçÅo

s/tL/(rìrcsGOS t"

D[: C/líìG0S
GI(U¡'U O :-UI'ÀLIUf :i.L

Enporo ADi.irnrsrrì¿.Trvo t: ü ruíve r- r¡ÉotoOPIfIACIONAL
T¡ìULO DO CAIì50 SULìGnL,lf-O

LANCHT I fì0

DESCHTçAO DO CARGO

Preparar refeiçõcs llgelras enr

dores, centri lugadorcs e outros
l anchone t es , €ffipreganclo

aparelhos, para atenOe

chapas eLCtricas,
r comensais.

NA-O&

I i qu i difir

RESPONS AB I LIDADES

Pelo serviço executado
Pelo materiaì de consuno , equfpamentos e materiaL permanente à sua disposiçðo

REQUISITOS

l9 grau incompleto, ate 4? sórie

PROr.loçÂO OU ACESSO

Conforme estabelecido neste "PLANo DE cARGos E sAL¡1nros',

ATIVIDADES T(P¡CÀS

- Preparar sanduíches, Sucos, vitaminas e refe
batedelras, liquidÍficadores, cent¡f fugas e

pedidos dos fregueses;

- Servlr.- o .cLienter providenclando guardanapoL

. o allmento solicllado ou condlcionando os I
-los em suas solicitações;

ições rápidas, utiLizando chapei:as
outros aparelhos, para despacher os

prato, .copo e talher e apresenLanco

anches para transporte, para atendè-

ulensÍ-
dc higi

- Hanter asseado e ordenado o local de trabalho, J.lmpando-o, assim como os

lfos, e a¡runando t.rdo em seus de'¿Idos lugares, para assegurar condições
ene e boa aparêncla ao amblente;

- Executar out¡as tarefas dc mcsma natureza e mesmo nfvel de dlficulCade.



¡ie-**:*'-

GnrJPO OCUr'j¡.CIONAL:

T I't't.lt.O OO (ìÂf-ìGO' tlRRcENË tR0

CìOD. L)O C.B.O. B.tl.20

PLAI'IO DT CAIìGCS E SALNNIC

APOIO ADMIN I STRATIVO E OPERACIONAI

9,
NIVEL SALAR¡AL BASICO: NA- <]t"

[)l::ìCtìICAO DC)

- Confeccionar e

utilizando equi

CARGO:

reparar nrovels e

pðmento adequado

peças de madei ra e dar-l he

e guiando-se .por desenhos

o acabamento requer ido,
e especificações.

FIESPOT{SAEÍLIDADES: t
Pelo servi ço e.v.ecutado

- Pelo ¡naterial de consumo., equipamentos e material pe
di s po s'i ção

rmane nte ã s

f:ì i: c,u ts I Tos :

- lí Grau incompleto, até
- Exper iênc ia de l2 (doze)

- Para efeito de ascensão

ficas.ou treinamento.

a 4a. Série.
meses.

, a exper iênc i a será comprovada através de provas especí-

I,]ìCr\Ðç-Ão cu rìcjE*SSo : ccirforrn: esla.bc1eci.cc, nes tc ?J.ano-l

/\.I- IV¡ DADES TIþI CAS :
-Anal isar a peça a ser fabricado
outra s i nstruções.

consu l tando os desenhos, mode ì os , espec i f i cações OU

-Trabalhar madeira riscando, cortando, torneando ou fazendo ental hes com ferramentase máquínas apropriadas.
-Armar as Partes de madeira trabalhada, encðixando-as e prencjendo-as com material a-dequada

-Pintar, envernizar ou encerrar as peças e os mþveis confeccionados.
-colocar ferragens como dobradiças, puxadores e outros nðs peças e móveis montados.
-Afiar as ferramentas de corte e dar manutenção periõdica ao maquínário.
-Pode esPecializar-se na confecção de determinados tipos de peças ou móveis de madeit" : ser des ignados d.e acordo com a espec ia I ização
-Executar outras tarefas de mcsma natureza e mesmo nível de dificuldade.



PL/TI{O D[ C/.RGcS E SALÄnIoS

DISCnrÇno D[ CARGOS
GRUPO OCUi ÅCIOr,¡AL

GÌ apoto ADtv,l rNrsrRATtvo E OPERACIONA L ü ru ívE r- ¡¡ Éoro ü wírrrL supfrìrcpTiTULo Do cATìGo

DESCrìtÇAo Do cARGO
MASSACISTA

coD. c.B.o.

o.76.10

: Aplrcar massagens corretlvas ou estétrcas, sob¡e prescrfção médica, faz
metódica do corpo do cllenter ou partes döLe, provocando vÍbrações com
prlados' Estimular a c1¡cul.aþã0, relaxar os mú'sculos e atender ao embel
slco e necessldades fisloteráptcas dos clfentes

SUt]C;ìLJPO

NA-'(J 1

endo cornpressãc

aparelhos ôp¡o
ezamento do fi

RESPOIISA3iLIDADES

- Pelo serviço executado
.- Pelo material de consuno, equfpamentos e naterial permanente à sua disposiçðo

REQUISITOS

- 19 grau incompleto, até a 4? série
- Experiência mínima de 12 (doze) meses
- Para efeito de ascensão funcional, a exper iância

específiias ou tieinamento-.
será cornprovada acraves de provas

enoraoçÀo ou Acesso

conforme estabel.ecfdo neste "pLAN0 DE cARG0s E SALARIOS,,
F{TIVIDADgS TíPIcAs

Examlnar o crrente, verfficando as partes do corpo a serem
llassagear os cLientes, utllizando processos adequados, para

massageadas.

corrigir anornalias fÍsi
cas ou estét1cas -

l{elhorar a circulaçãc ou

Enslnarocllenteap;at

ção de defef tos..

Rea I î zar ativldaces slnples de flsloterapla, vrsando auxlLiar o médico de mcJj
c.fna desportrva ou tisloterapeuta no tratamento prescrrto
Executa¡ out¡as tarefas de mesma natr.¡reza e mesmo nÍve.L de dI tÍculdade-

obte¡ outras varrlageris terapêuticas.
icar exercicios, fazendo demonstrações, para"åjudar a corre-



PL/\ N O DE CARGCS

DESCRIÇA,O DE CARGOS

E SALA.Iì ICS
,r-:-ì\'i,

Itc- ) o

\r- -/

þRU¡,O OCUf,ACIUIJÁL
ì'a

L_J w tvEL ¡,1EDlo ü r.ríver- suPãRroRE OPËRACIOI..IAL

MATEIRO

SU B GRU PO

.rESCRtçÂo DO CAßGo

- Abater e reconhecer árvo¡e

toras, utillzando nachado e

veltamento e beneficlamento

em flo¡esta nativa ou árca fl'orest

serras nanuals ou. mecånicas r pára

da madei ra e cascas Para fins de

¡¡a-. (f9-

ada e desdobrá-las en

possibilita¡ o apro-

pesquisa.

B nporo ADt¡rhJrsrnATtvo
TITULO DO CARGO coD. c.u.c.

6.51.10

(

RESPOI'ISABILIDADEs

- Pel.o serviço executado
Pelo naterial de consuno, equipamentos e material permanente à sua disposição

REQUISITOS

- 1? grau incomPleto,

Experlência mÍnina de

Pa.ra efeito de acesso,

trelnamenio

atê a 4? sãrie

1? (doze) meses.

a expertêncÍa será comprovada at ravés de provas especí ficas ou

PROr.lOçAO OU ACESSO
'. Conforme estabeleciCo neste ''PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS''

ATIVIDADES TIPICAS

- Identificar as á¡vores que devem ser a!¡atldas.

- Auxfl-Ia¡ na c.lassificação dos diversos vegetais, de acordo com instruções receb;das.

- Llmpar a base das árvores, arrancando. ou desbastando o nato circundante.

- 0bservai a dlreção do vento, a topograf¡a, â'textura do'solo, a profundidsde C¿s ¡a:
zes e out¡os eìene-ntos, valendo-se de seus recursos. percepto-senso¡iais e experiên

cia, determinando a dlreção da queda da á.rvore

- AbaLer as árvores, maneJando machaCo e serras manuaÍs ou mecânicas.

- Efetuar o desgclhamento e descopagerjì das á¡vo¡es asslm como seu desdobramenLo em Lo-

rgsr uttllzando rnachados e serra observando as dlmensðes prescrltas.

- Faze¡ o empll,hanento das toras, valendo-se de mclos braçais ou equlp¡nento: mccåni

- Flantcr e conservar os equlpamentos e as lerramentas de corte, eflando-as e .lubrifi
do.-as r quando r--ccânlcas -

- Seleclonar e recortar'os r

cos r bem cor:lo f Ixar mecanJ

c1

c

amos c copas das árvores que servlrifo psra anarrar os tro
smos de levantamento e colocar o cabrestante.



t

I

t'
À:

PLA[.J 0 !E_ç4ji_qg !i_ s--aal-¡s"Q s

AI'OIO ANMINISTRATIVO E OPEIìACIONJAI,

I'llVEL Sf\LARIAL CO

GNIJPO OCU f-,,A.C IONAL:

l-l f't,'t.O trO (:¡¡¡¡69;
MOTOCICLISTA

coo. L)o c. B. CI. BASI
9-85. 70

t)l::ìCfìlCÁ\O DO CARGO: co¡rduzir uma morocictera
no trajeto indicado, transportando cargas de pequeno

NA_

, manipulando seus eomando e direção
volume e expediente em geral.

I'. F.{J I--, OI'J SA. D I L t DA

- Peio scrv'i ço e

- Pelo ¡¡r¿rterial
disposição

D ES:
v.ccuta
de con

do

sumo, eQuip.amentos e rnðteri al per-nlanentc ã suð

lr, Cir, ,31.'tStTOS:
19 grau incompleto, até
Carteira de habiliração
Experiência mínima de 06

- Para efeito de acesso, a

treinamento.

a 4? sárie

(seis) meses

experiãncia será
.:'

comprovada atravós de provas específicu, o,.r

P)ì31.3--Íro cu .l(-fsso : ccn four-- cs t¡.f .creci. nes tc P].ano

/t'i-IVIDA.DES TI PICAS :

- Di'rigir a motocicleta, seguindo o irinerário pré-determinado;
- Proceder a entrega e recebimento dos volumes e do expediente, comparando-os

documentos de recebimento ou entrega, evitando irregulari<ìades;
- observar as regras do trãnsito, evirando transgressões;
- Efetuar a manutenção do veículo, executando pequenos reparos;
: rdentificar e acusarr para serem reparados, desregulagem e det'eitos na motoc
- Anotar em mapa próprio a hora da partida, percurso ou trabalho realizado e

chegada;

- Executar outras tarefas de nresnra natureza e mesmo nivel de dificuldade.

con os

icIeLa;
hora de



l'L/À l'lu lj: U/rl(bUb L* bi\L/ìirtU)

Dt-5eRrÇ/\o DI cARG0s
GRUPO OCUí J.CIU:.;L

Enporo ÅDNiì::lsrn ATtvo f: oPt:llAcl0ilAL
t,

LJ f'JlvrL 1''lfDlo D ruivgu suPtiio
TITULO DO CARGO

OLË I RO

DEScntçÀo oo c:eGo
- Fabricar tljllos e

e utensÍ.Ilos dlver
- ouL¡as conslruções

te lhas, enìpregnndo

, päro porslbilt
esforço rnanual

La¡ ¡¡ aÞlicação

coD. c. B.O.

B-92 . û)

e utllizando m

dess.es produto

rn ctrllpO

NA_. Ù ,l-

s, f erramen

edifícios

ls'

-I
olde
s em

RESPONSA9ILIDAT:S

Pelo serviçc executado
peLo nate¡iaL de consunor eeulpamentos e materlaL perñlanente à sua disposição.

REQUISITOS

19 grau incompleto, até 4? serie

PROMOç O OU AC:SSO

Conforme estabel ecido neste "PLAN0 DE CARGOS E SALARI CS"

AT¡VIDÀDES TIPIsAS

-. Recob¡i r o inte¡io¡ do mol-de com una pe!f cula de ó.Leo ou carnada de argila em pó.

- Amassar a pasta de argila sobre o banco de t: abalho, en¡olando-a e comprimindo-a

manualnente ou por outros meÍos.

- Introdu,zlr e nassa no molde e conprimi-la

- Retlra¡ a tel.ha ou iIJolo do moLde

- Executar ou'.ras ta¡eîas da mesma natureza e mesmo nÍvel. de diliculdade.



LLANA*DE cARGos E sA L Ãn ros
GRUPO OCUPACIONAL: APO I O lluNrsTRAÇÃ0rrîul-o Do cARGo. opu*ooã* DE CAiXA
coD. DO C.B.O. 3.3t "4s t¡¡V'El sALARtAL eÁsrco NA_ cV
DESCRTçAO DO CARGO: 0perar caixa registradora

RESPONSABILIDADES:
- Pelo sèrviço executado
- Pel o matenial de consumo
disposição.

, êQuipamento e materiaJ permanente ã sua

REQUISITOS:
- 19 grau completo.

rncr"oçF^o cu ÀIESSO: Ccnforne est¿bel_ecido nes_i= plano

ATIVIDADES TIþICNS:
- Efetuar as operações de abertura da caixa registradora- Registrar os preços das mercadorias äaqut.to.r-. o seu vaJor totar' Proceder a cobrança do val or das compra s'Receber em espõcie ou cheque 

";.;;; o rrocoFazer o balanço do caixa ao f.lna.l do serviço :comparar o totaJ registrado na fita e os varores disponîveis

"o::;;:" 
contas ao superíor imediato ,^.r.r;;;;';; movímento do dia

. Ëxecutar ê venda de bi lhetes, em geral.



c1t-rPo ocu f-,t.c loNn L:

T t't'til.o Do (ì/ll-ìCO:
OPERADOR DE IÍÄQUTNA COPTADORA

COD. L)O C.B.O.
3. 99. s0

l' l=,-Al' I Q-*LILJ.AILA :o !ì-E-i-A!=48]-!
,i

APOTO AT)IITNISTRATIVO E OPERACIONÂL

ta
I.1I-VIL SALATiiAL BASICO

-JÀ-OgLt)l::ìCtìlCÃO DO C,AnGO: Operar máquinas copiadoras, abastecendo-as com o materi

necessário, regulando-as e colocando-as em funcionanrento, arravés de pressão sobre t

clas e alavancas de acordo com o tipo das nlesnìas, para reproduzir desenhos, tabelas

documentos e outros imPressos.

Fr f lì l-rOi'l SA. t t L I DA D ES :

- Pclo scr'/jço cY.ccut¡do
- Pclo l¡r¿rterìal dc conSumo'

disposiçõo
cclu'i p.ðlìcntos e mùtcri al peì'nlarlcnic ã

19 grau incompleto, ató

Experiência mínirna de 12

Para efeito de ascenção

de provas específicas ou

a 4? sárie
MESES

funcional, a experiência de

treinamento.

l2 meses será comprovada atra

?IìCùOÇ-,ìO CU ir(-..Íj5O: Ccn folrrr: csti..lrcLccj.<ic-, nc3 Lc Pl.;uro

/r'i- tVIDADES T I PICAS :

- Abastecer e regular a máquina copiaclora; -

- Operar a máquina copiadora;

- EfeLuar a limpeza periódica <la máquina copiadora;

- Controlar os serviços de triagem de cópias;

- Controlar a movimentação de cópias retir¡-rdas, recebimento de numerário e requisiç

- Receber e arrumar os materiais cle consumo cnr praEeleiras aaequados;

- Manter arquivo de placas de off-set, clrìc(Ìncil ou plncas de endereços.

- Executar outras tarefas de mesma natureza e rncsrrìo nfvel de difïculdade.



t) tì Si Cf i lÇliCl Df CAIìCOS
(¡ltU¡'U (JLi;. 

".-lUi,i 
/ru

D npot o .ri;,lliltsTnATl\/l)

OPERADOR On UÁqUrruA DE' r-AVANDERTA
O fS c r< r ç-- r, o 

- 
r-O c 

^ 
fì G o

[ ruívul rrdDto
sìutJGtiii

5. ('0. I o

La'art secar pcçcs dc ursudrJ.o, roupas de .uit" c rnesa c
utf tizc:rdo pro'cessos nlanuals e,/ou mccånlcos, para elimrn,ã¡ suje
boa aparôncia.

out¡
iras

r;ril¿¡

r-- I llc

¿r5 5l

e da

C S't

s

.ìES PO IiSALÌ:l.ILIADf S

Pelo sc¡r'iço executado
Peì o ma'.c¡i al dc consuno equfpamcntos e naterial pelnanente à sua dispoti

R t:QUt S ITO S

- ALfabctizaCo,

PROr.lOÇ¡-O CU ACtSS0

ou sem exigência de escolaridade

Conforme estabclccido nestc "PLAN0 DS CÂRGOS E SAUÁnlCS"

t

c

J

n

AT I\'IDAD¡5 ] IPICAS

- Selccicnar peças de vestuário
I sercn I avados, separando.

o tratemento co¡¡eto e evitar

- Procedc¡ à lavagem at¡avés de

bão c cut ros produt os pa ra re

- Proccdcr ao enxaguomento, em

ra evi tar danos e nanchas no

- P¡occcJcr à secagem das pcças r

locaì convenicntc, ptra permJ
rl.
,-/ Rccollic¡ e separar as peças d

- Exccut:i ta¡el"os de corrsc¡vaç
Executar outras tarcf¡s dc ncs

, r'oupas -de cama e.mesa, mater

segundo o tipo, cor e natu¡ez
iais csporLivos e ûu!:o-c
a do tccjdo, pôra dar-:

a!u¿, s:

I vcrri es pj

quc nanchem ou de lo¡mern.

processo manuaì. ou necånico, utlLizando-
tira¡ as impurezas i m¡rrcAn;:das.

água línpa, ¡ctirando ¡esÍduos e outros djssc
tcclCo.
utlìlzando-se de máquIna própria ou dcpcndurant'6_¿g
tl¡ sua utllização
n¡turcz.a scmeìllantes e dobrá-las adquadôncnLc.

o dcs equlpomcntos.
a n¡!urcza c nesno nfvel dc dl flculdadc.



P LA i'J () Dt: (,4lì Ç, C i; i: SAL/\titOS

D[{]Cf llq,/.O Di: C/1tì0OS
Gl(Ul'0 UCL,t,i.LlOt,lÀL

FJ nroro ADri,l trJrs rR AT lvo I Ol'fllÂ(il0tt¡ìL D
T¡ TULO DO CAI(GO

oPERÂDotr D[ ¡rÁQu ¡ tJA Dt
þcSCtìtçÃÒ uo cnRco

rvívr,L l,rdolo D "*írrcr stJÍ)rrtìlon
cof.l..c.0.o,
9-7A.45

fi ca dor c rnov j cl¡ por
c direção, paia ni_

- 0perar mdquina ni
autopropulsão ou

vela¡ t er¡enos na

vel.¿¡dora nrurrida cJe uma lônlna ou tJc. um esca¡l
por reboque nranipu.lando os comandos cJc rn.archa
construção de edlficações, .estracJas, etc.

RRAPL ,\t,JAcEt,l

P -s poits A¿ rr-loaoe s

- Pelo serviço
Pelo maLc¡iaI

executado
de consuno, equlpamentos e ma(erIal pcrnancnte à sua dispos_ição

r-,-a¡ IStTo S

rQ grau incompleto, aÈé a
r,xper iânc ia_ minima de 

-_l 2

¡'ara efeito de ascensão,
::'c incmento.

4? séríe
( do4 e_) mese s

a exper.i ênc ia sera comprovacia a tr.avés de qrovas específ icas ou

P-0t,1oçÃo ou ACESSO

conforme estaberecido neste ,,pLANo DE cARG0S E SALáp,I0s,,
/,. IVIDADÊS TI,PICAS

'"anobrar a máquina, manipu.lar os conandos de ma¡cha e dÍreção do tra. â ou da pá nccãnf ca -

¡¡ovjncnta¡ a lanina da niveladora de pá mecânrca ou de borda infe¡iorHcionar as ala',rncas de controre para posicionaï o m.ecanismo segundodo traba.lho.
uanol¡¡ar a máqufna, ac-!onar os comandos, pa\+ enìpurrar a terra solta,^3s nals altas e niver.ar a superficie ou deslocar a terra para outro
.'(ec.uf a¡-a manutcnçJo da n;fqulna, tubrtrrcando_a e e.fetuando pcquerìos
L.iecutar outras tarefas de .mesma natureza e mesmo nível de dif iculdade.I

tor, da ni

da pá.

as neccssi

rcbaixar
lugar.
rcparos.

velado

dades

as Par



G NI-IPO OCUf'A.C IONAL:

T r'r'tir.o Do (ìAt'?Gol
oPERADoR on u-Áqurllas acnlcoms
COD. L)O C.B.O.
6.7r"90

PLAr'lO Df C/tt.lGO S i: SAt_ÃntCs

ÄPOIO ADI.IINISTRATIVO E OPEP.ACIOI,IAL

t-ll'vEL S/TLARIAL g/islCO
¡¡e_ û Lt

tríiscrìtcÃo Do CARGO:
vidades agrícolas

Opcrar rnáquinas agríco1as motorizadas para desenvolver at I

Í-t f: lì t-r O l.J S A. e t L I

- Pelo scnriç
- Pelo r¡t¿rteri

disposição

DA D ES:
o ev.ccutado
al de consumo equipamentos e rnateri aì perfiìanentc ã sua

f'ìt:GLjrsrTos.
- 19 grau incompleto

- Experiência mÍnima de 06

- Para efeito de acesso, a

ou treinamento

(seis) meses

experiência será comprovada através de provas específicas

P)ìo)ÐÇ-'ro cu r-r(-'t.SSo: ccnforrn: est¿.bcIec:i 1c¡ nestc pl.¿uro

/r't- lVl DÄDES Tt PICAS :
- Operar máquinas agríco1as motorizadas para desenvolver atividades agrTcolas utiiizan

do implementos diversos, arados, grades, roçadeiras, prliv.rir"dores, enxadas rotati-
vasr sulcadoras plantadeiras, adubadoras, carretas e outros equipamentos similares;

- 0perar máquinas agrícolas automotrizes;

- Executar pequenos scrviços de mecânica e manutenção e reparos de emergãncia em máqui
nas agricolas motorizadas;

- ZeIar pela conservação e manutenção de máquinas agrícolas u* g"rri;
- Anotar em rnapa própr:io a hora de partida, percurso ou trabalho realizado e hora de

chegada do trator;



DESìCRtÇÃO Df CARGOS
Gl(Ul'J 0i-U I 'i,C lOl,¡ i.L

.i
LUAt'0!O 

^0t.ilt{tsTnAïlvo 
E opIRACta':iÂL fl ruívrir r,ir:Dto

t-

LJ Nt\/fL 5u:)[íll(
Tilur-o Do c^nGo

OPERIIDOIì ¡t/rQU I

DISCtìrçAO 0O C^fìGO

- Conduzir e opcrar mdquinas

rar concrcto ou asfaLto e

dcstlnaCas a esca

f.abrlcar naLeri.als
vaf , nlvcìar ou

1" 
consLrução.

aplainar terlenos, prel

c0N5Ì nuÇ Ao
colJ. c.Û.o.

9'- 7 A -90
SUBGI(UI Ð

ñÀro V

RESt'CilSr{8lLlDÂDÊs

Pelo scrvlço executado
Pelo ma t eri al de consuno , Eeuiparnenlos e naterial pernancnte à sua disposiçõo

R[QUISITOS

'l 9 grau incompleto, at e a 44 série
Experiôncia mínima de 12 (doze) meses
Para efeito de ascensão funcional, a_exper-
äápécíf i.cas ou tre inamento.

será comprovada atraves de ProvasIenc la

PROr.roÇAO ou AcESSo

Conforme estabeleciCo neste xPLANO DE CARcOS E SALARIOS"

ATIVIDAOES TIPICAS

.De acordo com a especialização operar náqu

- a ext¡ai¡ areia, cascalho e Limo Cc solo

- a mlstura de nateriais de construçêc
a perftrração de rocha, cimento de solos
a compactar terrcnos, concret o ou out¡os

inas destinadas:

;

divorsos
ma t e r I a i s

- a fabrjcação de material dc conslruçSo
Ccnduzlr a máquina, acionar o motor e nanlpuìar. os conandos dc marcha;

P¡ende¡ a estaca IIxando-a ao cabo Ce ¡ço: do meccnlsmo elcvadorr para pcrmitil st

I çamcnt o

- Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nÍvel de dif iculdaije



PLIrt{O Di: CAIìGOS i SAL¿IRIOS

t)t*SìCRlÇAO DE CXTRGOS

Af)OIO AD;.11t'JlSTtìATl\/O f- 0[)E[ìÂClOl'lÅL [] ru ívrr- r.tdoto D r:ít,tr- sur)frÌiofì
1 , ULO l)O CÂ'(GO

PADE I RO

D-SClllÇ/rO O0 CAtiGO

- Executar t¡abalhos de fabrlcação

para abastecer. Padarfas e out¡os

de paes, PreParando

estabel.ecimentos do

e cozinhandô massas

gênero -

SUU0irrJlO

NA-'Ot-'\

di VCTSAS

coD. c.B,o.

7-76-20

h-SPOllS/rtiiLlCÄDES

Pelo se¡'¡iço executado
Pelo nraté¡ial de consuFto, equfpamentos e material pernancnte à sua disposiçõo

r:QUISITOS

19 grau incompleto, atá a 4ê sárie
Experiância mínima de 12 (doze) meses

- Paia efeito de ascensão funcio.tel, q experiônc
ãspecíf icas ou treinamento.

ia .s era.comprowada
i

,

atravás de provas

úìOtJ'ì OçAO OU ACTSSO

Conforme estabelecido neste "PLAN0 DE CARGOS E SALÁRICS"

xTIVIDADES TIPICAS

Separar os ingredientes'da nistura, calculando as quantidacJes e qualidades neccssô

tlas, para confeccionar a mas5a.

Dar o tratamento necessário à massa, fermentando-a, rnisturando e smassando seus jrr-

gredienLes, cmpregando proccsso manuaL ou mecônico, a fim de prepard-l'a para o co:i-

nrent o

- Clllndrar, cortar ou en:olar a massa, procedendo de acordo cor,ì a tócnica rcquerida,

para dar-lhe a forr¡a dcseJada.

- Colinhar a masssa, Ievando-a ao forno aquecldo a una tempcratura rJctcrrn¡nada e obser

vando o tcmpo de permanlncla, para obter os pJes na consistûrrcla dcscjeda.

- Conrunlcar lrrcAuìarldaCes cncont¡adas nas mercadcrlas e nas máquinas, lndicanclo as

provldÕnclas cabfvels para evltar o consumo dc aônero deterlorados e as5e0urar o fun

c{onancnLo da rnJqulna.

Ex.ccutar ouLras tarcfas.de mesna natureza c mesmo nlvel dc dl flculdade.



PLIrt!O DH Ç¿\iIGCS T SIIILNNICS

DËscr<r(.Ão DE cAlrGos

a9

"r[ÌuLo oo ci.itco

I/ESClllçAo DO

Glrut',0 ocui';e tul,rAL

-E npoto ADi,1r ru Isrtì AT r\¡c É ofrIRAcIof] /iL ü ruívEl HtÉoto D ¡:íve L- !up[Rro:
coD. c.B.o.

9 -21 .45
SUtra'l:-'PO

PACI NADCFI ¡¡a- o -f

- 0rdena¡ as

de prepará-
de uiìa composlção, dispondo-as em sequcncia e nuÍ,:ranCo-;s, a lÍr:'

lmplessão.

C ARCO

páqlnas

Ias para

.ESPONSATIILIDADES

- Pelo . serviço executado
Pelo material de consurùa, equlpar¡entos e material. pernanente à sua disposiçio.

riEQU¡SITOS

19 grau incompleto' ât ê. a 44 série
Expãriência mÍnima de 12 (doze) meses
para efeito de ascensão funciolralr -a,exPeri6ncia 

será çe¡nprovada

específicas ou treinamento. {

atr:aves de Provas

-ROt,1OçAO OU ÂCESSO

Conlo¡r:,e estabeLecido neste I'PLAN0 DE CARcOS E SALÁîI0S"

\TIVIDADES TIPICAS
r

os air"nUr, ordenando-os conlorme inst¡uçöes rece:j das ou segundo

da composlção, marcando com algarismos a parte su:erior cu infer!

atando-as com cordel.
cfas de mesma natureza e mesmo nfvel. de dificuldaJe

Dispor

crJtéri
Numera¡

or.

as formas e

o próprlo;
as páginas

nas,

ta¡
Anarrar as páSi

Exccuta¡ outras



v,-rrt\\

Dt- i;C,l;il(,ì/',o þli C/li"ìGOS

ïll'uLO D0 c^t,Gc coD. c.D.o.
PAS5ADCR 5.60.60

DtSClitç/.O DO CAf,i.f

- Passar pcças C= r'cstuárlo, rotr¡raÍ, t1e camo e rnesa e out¡as peças de
' tJo ferro ou rnl:.rina Ce f)n:;s¡lr, pilra desamassar, suavisar e dar forma

orlginal.

R t !; f '()l iS¡'. LJ I L I t),'\ D t S

tccjcjo, ut
original.

ili¡en

Pel o servi ço cxccut a do
Pclo r¡ate¡jal. Ce consunol cqulpancntos e nate¡ial permancnte à sua disposiçic

RIQUISITCS

- Âl fabetizado ou sem exigência Ce escolaridade

Pttot,rc.ri:Lo ou AcEs9)

Confo¡me esLabcleðiOo ncste "PLAt{0 DE CÂRtoS E SAL/,i<rCS"

/rTtVlDI.DES TIPICAS

- 
^I'rtrnar 

o tecido na n:óquina, col.ocando- sobre.a nesa acolchoada,para deixá-la, rìäs

condições reque¡i das para a passagen

- f:azcr dcsccl' e p¡ancha sobre a supe¡1"ície cJo.tec'ido, manejando os conancíos, ou novi
ncnIanCo-o por irnpulso manual, prra desanesspr a peça e dar-ll.¡e lor¡ra-

- RcAuLar a pr-.ssõo, a quanticl ade de \.apor a passar através do Lccido e a aspirirçio

, que suprine a unldadc,

- Re¡retir as ooc:açÕes de pûssagcm de peÇa, voltando a arrumá-las sobre a rîcsa ('fa¿er
do dcsliza¡ sc)re ela a prancl-¡a, de passa¡', para conseguir total aliscrncnLo tJo Lecjd

- Poslcjonar a t.eça sobrc a tát¡ua de passar, para delxá nas concJições rcc¡ueliCas
para a operaçIc.

- Uncdcce¡ o teljdo antcs c dur¡nte a opcração

- Dcs.ìJzar sobre o tecJdc¡ o fcrro a una Lcr"pc¡¿tura bonvcnlcntc, parû c¡btc¡ o efclto
dcseJirdo.

- Colocer-a pcçê Já palsocla cm un cðh!fls, ou dobrã_lalpo5lclonando-ã rrCcqu¿d¡rrr,nLe
pnrâ ç6¡servá-ìa cr concliçõcs dc uso, I

- f.xccutar outr:: tarc f at dc mcsr.a n;ìtu¡-cza e rìescìo nf vel ;" dl f I cul d¡cj e.



*--+!-ì_

G ftt,tPo ocu t-)¡.c IoNAL:

T l'l'tit-o 0Q (ì/-Ilco-
PEDREIRO

COD. L)O C. B. O.
9-5r.10

I'lIVEL SALARIAL

t)[::ìCtìlCl\O DO CARGOI Executar trabalhos de'alvenaria, concreto d outros maÈeria
guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizancio processos e instrument
pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.

,

!l!$-L:l c) !IE- cAILQ:o 9l-i4]= 4&a
'i

APOIO AD|'1INISTRATIVO E OPER.\CIONAL

BA S ICO

f( f :ì t-rOi'lSA. D

- Pclo ser'/
- Pelo t¡l¿tt-e

disposiçã

tL ID¡1D ES .
jço cv.ccut¡
ri al de con

o

do

s urno equiparnentos e nrùtcrial pc l-nl a ll c n tc a

f'ìi:çL.,lStTOS:
- 19 grau incompleto, até

- Experiãncia de LZ (doze)

- Para efeito de ascensão

de provas especÍficas ou

a 4? sárie
MESES

funcional, a experiência de

t re i namen to .

meses serã comprovada atravelz

Plìoì'{-'=ro cu l-r(-:.ÍiSo: ccn foue- csu-.trc Lócj.cc, nc= tc ?J.¡no

/r'i lVlDitD ES T ¡ PlCA,S
- Verificar as características da obras, examinand.o plantas e especificações técnicar
- Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do traball
- 0rientar na composição de mistura, cimento, areia, cal, pedra, dosando as quanti<iar

para obter argamassa deseja<la;

- Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins;
- Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções sintilares;
- Rebocar estruturas construÍdas;
- Realizar trabalhos de manutenção corret.iva de prédios, calçadas e estruturas semell

tes;

- Armar e- desmontar andaimes para execução das obras clesej;rclas;



cnt-tPo ocu t-,^.c IoNAL :

vl

t)LAl'JO t)t: CAtl(ìOS t1 :lAl-ARl(

APOIO ADÞfINISTRATIVO E OPERACIONAL

al

l'llVEL Sf\LARIAL BASICO
NA-',0 L{

T I f 
'tjl.O tiO (ì/rtìCO '

prNroR/.dRsa

coD. L)o c. B. o.
9. 39

t)í:SCtìlCÃO DO C/\RGO: Preparar superrícies de

veículos e produtos de madeira, metal e tecidos, ou

bre elas camadas de tintas ou produtos similares.

edifícios, construções me[álicas
outras superfícies, e aplicar so

f:r f Li t-']Oi.l SA. t I L I DA D ES .

- Pclo scr'/iço cx.ccut¡do
- Pelo r¡t¿tLerìai dc consuino,

tJ.: spos i ção

equi p.an:entos c nnatcri aì Pel'rllüllcn tcã

f'ìL:çL.,lSlTOS:
- l9 grau incompleto, atá a 4? série

- Com 12 (doze) meses de experiãncia

- Para efeito de ascensão funcional, a experiência de

de provas especÍficas ou treinamento.

l2 meses serã comprovada atrav

?)ìC'1.4ãO CU r-r(-[ÍiSO: Ccnfo:-rr-- esLÙclccj.Cc/ nc:t-c ?J.;uro

/r'flVlDítDIS TIPtCAS
- Preparar e pintar as superfÍcies externas e internas de.-edifícios e outras

vis, raspando-as, limpando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou vãrias
de tinEa;

- Pintar letras e motivos decorativos, baseando-as nas especificações do trabalho
nos desenhos;

- Pintar carrocerias de aucomóveis, caminhões, õnii:us e oucros veículos auto-motore
na linha de produção ou em oficina cle manutenção, pulverizando-as c.om camadas

Einta ou produto similar;

- Executar ouEras tarefas d.e mesm¿r natureza e megmo nívcl de dificuldade
oBS: os trabalhadores dos grtpos serão desigyrados de acordo com sua especialidade, da

eamrjnta f^-^- Di-+^-. ¡.ìl---^

obras

camad



P L/\ t\J O DE GCS i: SAL¡tniCSa.^r)
\-/l-1 ¡ \

DEScntÇÃo DE c/rRGos
G¡IUI,U OCUi ,ictúrir.L '1

¡.Dt'.1ililSTRAT lv0 [ oPIRAClOi:/.L
,t

L lNrvEL h1t-DloEJ¡tt'oto
îTúLo ¡õ ÇoD. c.u.o.c,1fì00

pINToR DE coNSlRUçño cât,tICA E pnrNÉls
DESCRTçAO ;,0

- Pintar a¡tl

tl t¡íve I suprRt
strnc,¡ril¡ro

NA-q ¡1

C ÁfrGO

stlcamente os cenárlos de acordo con as lnstruções dadas peLo cenógralo

I -)9 .90

RESPOIiSA6ILIDÅDã5

Pclo servlço executado
peLo material de consuno, equipamentos e material permancntc à sua disposição

REQUISITOS
r'

- 19 grau incomPleto, aEé a.4? sórie
- Expäriência mírima de 12 (doze) meses ,,-: :
_ para ef eito aå ãr..-"rão f unci<¡n9 1, a experiância sera comprovada

-. específicas ou treinamenco'

aLrave.s de provas

PROr¡OçAO OU ACESSC

Confor¡:-e estabel'eciCo neste'PLANO DE f:ARGOS E SALÁRIOS"

¡

ATIVIDADES I¡PIC¡.S

- preparar e pintar artis+.icar¡ente as superfÍcies determinadas, ¡aspando-as, Lir,rpan

emassando-as e cobrjndo-as com uma ou vdrlas camadas de i.inta para progô-las e de

las.
das, posição e o estado C

e nateriais a serem uLili

, mármore ou tijolo ' ou c

, como telões, Palsagcns I

dc di f lculdade.

Verlfica¡_ o tral¡alho a ser executado, observando as medi

per ffc!e a ser plntaCa para detc¡minar os proccdlmentos

Decorar as super l'fci es com pfcadas, inl taçÕes dc madeira

dourados, prateados, etc.
Plntar ornatos, acessórÍos e outroc clenentos do cendrlo
Execut ar outras tare l'as de mesma natureza e mcsno nfvcl



PL/\I.IO DII CAtìOOS E S/\I.ARIOS

DISCiìI Dt: CANGOS

€Ð

Ç f,o
GltUl'O OCUI'/rLlOl¡ÂL

oPItìACl0ilAL ü ¡rívr-u r'/dDloEJnpoto 
^Dt,lllJlsrRATlvo 

E fl ruívr:r- sLJr)ríì

t_

D. C.B.O-

-89.50
o
5

SUUGI(UI'O

r'ra- Ot4
Tlrulo oo c^ltGo

SALVA_VIDAS

DtrscRføó-oõ-õInco

- g*"cutar tarel^as de vlgllâncla e salrot"nto nu plscln'a c outros ambientes aquátic

ñespolr snatLlDAo¿s

- Pelo servf ço executado
- Pelo material de consuno, sQuipamentos material pernanenf-e à sua di spt-rsiçõoe

REQUISITOS

- 19 grau incornpleto, até a 4? sãrie

- Experiância mínima de 12 (doze) meses

- para efeito de ascensão funcicral' a exPeriêneia se{a
: específicas ou treinamento. t

comprowada através de provas

PROl¿OçAO OU ACESSO

Conforme cstabelecido neste .'PL ANO OE CÂRGOS E SAL AR I OS ''

- Percorrer a área sob sua responsabiliCade

- P¡estar prlmeiros socorros quando necessário

- Executar massagens especials e exeI'cÍcios Icspiratórlos nos

comunlcar ao superior lmediato as ocorrènclas dlárlas
I - Hantc¡ e conservor os matcriais c equipañìentos de salvamcnto

; - Fartlclpar ce operações óc saìvanento fora dc sua árca dc sc

, ' - Executar outras taref as de mesma naturez¿ e mesrlìo I de d i f

" ATIVIDADTS TIPICAS

- Viglar a Plscina e out¡os amb

e ça I var vidas.afogamentos e salvar vidas

ientcs aquátfcos, observando os banhi stas para pfcv

a fogados

rvlço
i cu I dade



P L/\tJ0 D[ CA,n00s IS Ar .Ãn tos @
Di:SCRIÇ/,C Dti Ci\lìGOS

+_-__ctrulo c.'lu, ;.cr0r¡ /,L

Eìnpoto i Dr.lriJrsrr?i^Trvo I opItìACrcir^L ü ¡rír,IL rr,rdoro D ¡:ír,eu sur)i:rii(
TTTuLì-oo cnrroo

5APÂTEIIIO

de our-ros ma

con a aJuda

als,.cortandc e mont

nstrurncntos manuais

SUI]GII'Jí'O
NA_ ùq

ando suas part
e mccanÌcos.

Dtsct,tÇio Do cAilGO

caì.çados de couro ou

o fo¡nato necessárfo

.Conlccclonar

e dando- Lhes

tc
0."

ri
t

TIES PON S AIJ ILIDÂDIS

Pelo servlço executado
Pelo material dc consulo r eQUipamentos e material. perrnanentc à sua di sposição

REQUISITOS

19 grau incompleto, atá a 4? sárie
Experiência miìrim¿ oe 1Z(doze) meses

Para efeito de ascersão funcional , a eneriêrcla sc:á comprovacla através de provasespecíficas ou treinamento. "-' ' '- -/--J ----'¿- !

PROr,lOçÂO 0U ACESSO

Conl-o¡ne cstabeLecidc neste "PLANO DE C^RcOS E S^LÁRI OS',

. 
Al'lVlDr\DES TIPICAS

- Tornar as medidas dcs pés do .cl lente, va.l.endo-se de instrumcnLos de mcdi da, pac! rão o

outro processo, para escolher a forma aproprfada.

- Prcpârar o mol.dc do calçado, de acordo com a lorma escol.hida e o modelo encor:cncf¡<J o

- Exccuta¡ traços sob¡e a superfícic do ccuro, assinaìando.os conLornos do nolde com

espccf al.

- Cortar o couro e rcbalxar suas trorCas, para obtcr as dlfercntes peças do caìçado.

- Costurar as dlfcrentcs peçns dc couror Fãia montar a parte do caìçado euc recobre c

- Colocar as ourelas do c¡lçado, flxanCo as borclas ou orf fÍc1os, para reforçá-lo.

- Flxar a paìnllha e a parLc supcrlor do calçodo sobrc a formâ, para dar ao prodrrLo í

formação dcscJada

- f\brlr u;a fcnda na pall;Ilha, p{¡ra p'osslbttttar n costura na t¡orda da soìa.

- Prcparar e coloccr a sola e saltoo Frendendc¡-os a çrarte iupcrlor do calçcdo, n¡rr

"o b.oduto a forn¿ flnal

- Exccutar os trat-¡alhos dc .iìcabamcnto do calçtclu, ,çomo cl tsancnto, lustrc, forraçI'l o r

outr.os, pora B5segurar as condlçùcs de cstdtlca c utlltraçJo.



F, [-i\ N O i: CARGOS

DESCRTÇÃo Dr:

,
E S¡\L ARD los

CANGOS

Enpcro ADr,ilrursrRr\Ttvo I opIRAclot:AL fJ ruívrt- l,rdoto D ruír,ur- sur)i:n
¡ì ur-ö 00 cÂf(Go st,t 83nut'o

Dt-scllt,,t.,-\ oo cAftGo

- Confccclonar selas,

SELEINO

rédeas, cor¡eias e outras peças.slmllares

NA- ov

RESPOIiSABILIDAOT S

Pclo servfço execut.¿do
Pelo matcrial de consuri,o, equipame;rtos e mate¡lal. perriìanente à sua disposiçõo

BEQUTSTTOS

' - 19 grau ilconrpleto , at6 a 4?. série

- F,xperi.ência níníma dè 1Z(doze) IIESes

' - Para efeito de ascensãi ftrncional, a

específicas ou treinamento.
experiencla sera cÐrrprovada atraves oe prov¿j>

PROr,io?ÀO OU ACESSO

Conforme estabeLecido neste "PLAN0 DE CARG0S E 5^LÁRIO5"

ATIVID'.DES TIPICAS

- Corta¡ o couro previamente.escolhido

- Alisar e suavizar as partes

- CosLurar e rechear as di ferentes partes

- Efetua¡ os furos necessários

- Tingi¡ e Iust rar a seLa e demals ar¡elos
- Exccutar outras. tarcfas de nesrna natureza e mesmo nfvel de di flculdade



rt

.4.ù

r)[-' At'J() t)[ C/rtìGOS- L-iAl- r\Rl(
t 

---

Gnt-rPo ocu f-,r.cloN^L: ÀP0I0 Al)lfINISTRATIVO E OPERACIo¡*AL

T t't'lit.o 0o (l/.l.?col

SERIIìGUEIRO
COD. L)O C. B. O.

6-52.20

I.ItVEL SALAi-(I,^.L BAS IC O

DI::ìCIìICÃO DO CARGO:
do 1átex.

Executar tarefas inererrtes extrativismo e beneficiar¿er

Ft EIì t-JOI'ISA' I IL IDA D ES

^ Pclo serriço eY'cc

- Pelo t¡t¿tLer-'ial de

d;sposição

¡

cqulpamcncos
,r.Oo
cons umo e rnt tc ri rnrarlcnte ãal pe

f'ìi:C:L,llSlTOS.
I

;

- 19 grau incompleto, até a 4ê s6rie

- Experiãncia mínima de 12 (doze) lneses

- Para efeito de ascensão funcional, a experiência

específicas ou treinamenLo.

será comprovada. através cle Prov:

PIìC)ÐÇ¡O CU Ìr(-'IìÍjSO: Ccnfor:n: u,=ç'.r.rclócj.Cc, nc= tc ?J.¡rno

/r'ilVlDírDfS Tl PTCAS :

- Efetuar incisões e recolhimentos periódico do lácex; .-

- Efet.uar o transporte do 1átex para o beneficiamenEo;

- Armazenar o lárex para o EransporÈe;

- Operar com aparelhos e insEalações adequadas para o prË-beneficiamento do 1átex;

- Executar outras Earefas de mesma natureza. e mesmo nível de dificutdade.



f)LAI'J _Q--LIç- cALLç-o 9*I_-i4! ^ßli
c 1t-rt-,o ocu f-,|.c IoNAL:

T l'f 'tjt .O 0O (ì/rÍlCO '
S E RII,\LII TÌ I RO

coo. L)O c.B.o.
B-39. r5

t'r[::ìCtìlCÃO DO CARGO: Recortar'

rosos, utilizando ferramenLas manuais

Erumentos de medição, para fabricação

milares.

APO IO ADI"Í TNISTRATIVO E OPERACIONAI

I.I I,V E L SALAI'TIAL Û,TíS ICO

- 

- N^-Oq
modelar ou trabalhar materlars

, mandris, gabariros, máquinas

de esquadriasr..Portas' grades

ferrosos e não

operacionais, it

vitrais e peças

f( f lì t-r Oi'{ SA. t t L I D/1 D ES

- Pclo ser'/iço ex.cc

- Pe'lo t¡ì¿rt-erial dc

d¡sposição

t

equi í)alnentos c rnratìcn tc ð

,rroo
consumo nn¿,teri al pe

þ

f'ìï:C:LjlSlTOS:

19 grau incompleto, até a

Experiência comprovada de

Para efeitos de ascensão

de provas específicas ou

4? série
lZ (doze) meses

funcional , a experi

t re i namen to.

:

ência de l2 meses serã comprovada at

PiìOi{ÃO CU r-r(-tìÍjSO : Ccn for:¡-- u- ç'.r:rcLáci.c<, ncs tc Pl.¡no

/t'f lVlD,lDCS T lPl CAS :
,-ptç¿. - Analisar a g*j o ser fabricada, consultando desenhos, modelos especiiicacões or

oucras instruções;

¡lr
t.
I

I

- ConsEruir a peça utilizando escalas, esqulrdros, riscador,

soldas, esmerilhadeiras, furacleiras e ouÈros equipamentos;

- InsEalar f erregens de esciuaclrias, porcas , Portões, grades

os ajustes necessários;

- Manejar nráquina de dobrar, corcar el cilirrclrnr chapas;

- Dobrar, curvar ou f orjar Peçasl rnetálicrs c:tr nño, a f rio

- Pode espeC iAlizar-se na conBtrução clc clcCLlrnìirlf.ldrtrl peças

I 
especializa;ão; 

,

serras mecânicas e mar

ou peças similares, f

a quente;

ser designado de acc

e

a

Fi¡rrlrlrde



,@
Gflt"rl-,O OCUf'¡.C|ONAt: Nrv[L Dü ÀP0tCI

l-l'l'1.:t.o Do cÂl-ìGOl srnvururr DE L tHpEzA

ÇoD. L)O C. B. o. 5.s2,20

PL/\NO DE CAI-ìGOS E SAI-NNICS

0t
I{IVËL SALARIAL BASICO

run- oI
trl::ìCtìICAO DO C/IRGO:

- Executar trabalhos ule limpeza em geral em edlf Ícios e outros locais, para manutdnção
das condições de hlgÎene e conservação do amblente, coletando o lixo.

Í-IESPOT{SA.DÍLIDADES: .

- Pelo serviço ev.ecutado
- Pelo rnaterial de consumo, equipamentos e material pet'manente ã sua

dìspos'¡çao - '

f:ìi:C'UISITOS:

- Sem exigência de escolaridade ou al fabetização

PIìc:'ÐÇÀo cu r-rcIìsso: cc¡'rfor:n: este.bclecictc, nestc p].a,ro

f\'t IVIDADE:: Ttþ¡Cn S:

- Executar os serviços de ììmpeza dos préd¡os, pãtios, escritõrios, instalações, salas
de auìa, etc.

- Efetuar a remoção de entulhos de I îxo.
- Realizar- todas as operações referentes ã movimentação de móveis e equipamentos, fazen-

do-o sob orientação di reta.
- Proceder a lavagem de vidraças e persíanas, ralos, caixas-de-(ordura e esgotos, assim

como desentupir pias e ralos.
- prover os sanitãrios com toalhas, sabões e papõis higiênicos, removendo os jã servidos
* lnformar ao chefe imt:diato das irregularidades encontradas nas instaìações das depen-

dênci as de trabaìho.
- Executar outras tarefas de mesma [atureza e nÍvel de dificuldade.



--'<--\ !s'

QÐtät

PLAI\JO DE CAIìGOS E S/\LNNICS

GnUpO OCUf,¡.CtONAL: NfvrL Ap0t0

îä-,i'-o Ln ,l^rtGol servente de obras 
,

cc¡o.Doc.B.o, 9:99.20 tqtVEuSALARIALsAs¡co run-oJ

)

tr[:sctìlcr\o DO CARGO:

- Executar tarefas manuais slmpìes na construção civil para auxiìiar na edificacão

e reforma de construção civi ì

F( ES P OI'I SA. E I L I DA D ES :

Pelo. serviço executado
- peJo rnaterìal de consumo, equipamentos e materi al pernìanente ã sue

disposição

fìi:GUISITOS:
jAlfabetìzado, ou sem exigência de escolaridade

f,to:'cçãO CU .IrCIISSO: Cc¡lforrre est¡.bclácictc, neste p].ano

A-r IVIDADES TIPICAS:

- Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servirido-se das otó¿dìas mãos

ou utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, irossibilitando a utiliza-

ção ou remoção daque ì es mater i a i s

- Escavar valas e fo.ssas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraind., terras, rebo-

cos, massas, permïtindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou

tubulações para água ou rede eìétrica, ou a execução de obras sîmilares
- Mlsturar cimento, areÎa, ãgua, brita e outros materiais, atravãs de processos ma-

nuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa

- Preparar e transportar materiais, fernamenteas, aparelhos ou qualouer peça, ìimpan

do-as e arrumando:as de acordo com instruções.

- Auxiliar o of icial ou encarregado, em conjuntoL'-r



- Zelar pela co¡lservaçfro clos

sendo real ízados| os sÕrvl ços.

Executar outrås tarefåS de

locais onde estño

mesma nätureza e mesmo nÍvel de d i f ¡cu ldade



@

Glìt-rPO ocu l-)¡.c IoNAL:

SOLDADOR

ccto. L)o
B-72.10

c. B. o.

-!-i4!¡81csa¡]o_DL!^ILq-.o_9LP

APOIO ADNÍINISTR,É\TIVO E OPER\CION'\L

ta
I.IIVEL SALATiIAL BASICO

r..tJ
1

;1
;

j

,li,
i,
i

I

tlÍ::ìCt.ìlCÃO DO CARGO'. sot.lor pelas de meEal, urilizando chama de um gás combusti

vel, calor produzido por arco elétrico ou outra fonte de calor, e materiais diversos '
para monCar, reforçar ou preparar partes ou conjuntos mecânicos.

I-(ESI-JOI'ISA.D
- Pelo ser'/
- PeIo nl¿ite

disposiçã

DA D ES:
o er.ccutado
aJ de consumo,

tLl
'i 

ç

rì
o

t

equip.amentos e materiaJ pe¡-nranente (l 5

f:ìL:'QUISITOS:

= 19 grau incompleÈo, até a 4? série

- Experiência mínima de 12 (doze) meses

- Para efeito de ascensão funcional, a experiãncia de

de provas espeeíficas ou treinamento.

12 mebes será comprovada atravé

PlìoiÐÇilo CU ¡I(-ESSO: Cc¡rforrn: esL".bc1ccl.cü hestc Pl.¿uro

/r'iIVIDADES TIPtCAS:
- Examinar as peças a serem soldadas, verificanclo espeeifjcações e.outros

para organízar o roteiro do trabalho;

- Preparar as parces, chafrando-as, limpando*as e posicionando-as corretamente, para

obÈer uma soldagem perfeita;

- Selecionar o tipo de material a ser empregaclo, consulEando desenho, especificações

e dutras instruções, para garanEir a segurança cla soldagem;

- Escolher o tipo <le equipamenÈo a ser usado consul[an<]c¡ inscruções sobre o emprego (

peça e a maEária-prima de que é consritr¡ída, p¿rrn conrplementar a preparação da solc

Bem;

- Soldar as o"::"" : ":tl 
izando solcla f r¿,rc¿, 

.uot1o 
f orEc , solda ""tT,it ;u 

etecri;a 
i

detalhes,



Dar acabamenEo à

l'larcar as peça6

Executar outras

t.

peç{¡ } Iimi tarrdo-a, esmerilhando-a ou lixando*a;

e cor:[Á-).as, utilizando equipamento oxicortador;

rarefas cle mesma narureza e mesmo nível de dificuldade'



F'L,A I.J O NH ÜA II G O$ H S¡\ @,
DËSCtìlÇ/¡O Df CI/TRGOS

I

LA,NIOS

,ffi
iB npoto AD¡.1lllls TFRATIVO Ë OTJIRACIOTI,AL ü ruívrr- tutdoto ü ruívrr- sunrñic;
,llut-o Do cAlìGo co'D. c.B.o.

5.40.90
sullGi(ut,o

VESIIANISTA

DO CÂRGO

tarefes de controle clc roupas e' obJetos de ,usc

¡¡a-,CI"l
ESCR I ÇAO

-Executar diário

RESPONSABILIDADES

Pelo serviço executado
pelo material de ccnsuno, aQUfpamentos e materlal permanente à sua disposiçõo.

ìEQUISITOS

- {9 grau incomple:to', até 4? er]- es

rnotaoçÃo ou AcESSo

Confo¡rne estabelecido neste I'PLAN0 DE CARGOS Ë SALÁRIOS,'

ÃlTVToaoes ri-Prcas :

-Receber roupas e objetos de uso pessoal. , guêrdando-os em locaL epropri ado;

-Entregar ficha nur,é:ica ao usuário aoós recebimento de obJctos;

-Proceder entrega de roupas e obJetos após período de estadia do usuário;
-Proceder a enlregz e contagem de toai.has para'uso pessoal;

-Efetuar controle do material usado e a ser usado Junto à lavanderla e roupar

-Efetua¡ a J.fmpeza Cc vestlárIo;

- Executar outras Earefas de mesna natureza e mesmo
nível de dificuldade

ia;



PLANO Df CARGCS E SALARICS

DË DE CARGOS
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D-scR¡çÃo oo cARGo

- Corta¡ r montar e Insialar vJ dros e

pratelei ras, móvels e vefculos
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espeihos em portas, Janelas:, divisór1as, vltrlnes
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. -Fs¿3ILIDADES

e
Pelo serviço executado
PeLo naterial de consunor materiaf pernanente à sua dl sposição.equlpamentos

ÞEQUISITOS

- 19 grau incompleEo, até 4? série

O6 (sels) mel;es

ascensao, -a e.xper

Experiência de

Para "ef ei to de

ou'treinamento.

Iencla será comprovada provas especrtrcasdeat raves

,ROÌ¿OçÃO OU ACESSO

Conforme estabeleciOo neste "PLANo- DE CARG0S E SALARI05"

ÀTIVIDADÊS TfPICAS

- Selecionar o vid¡o, baseando-se nas dimensões e..tIpos requeridos, Para eJustá-los nc

local de colocação

- Efetuar a traçagerì e o corte de peças de vldros'

- Efetuarla ltmpeza dos encalxes e os procedimentos necessãrlos para a 11xação de

peças de vld¡o

- llontar peças de vldro em encalxes e dar o acabamento necessárlo ao t¡abalho

- Flxar vld¡os em quadros de madei¡a, pregando molduras em seu contorno.

- Pollr as bordas das chapas de vldro

- Apllcar massa de vldro para flxação das chapas

- Executar outras ta¡ef as de mesna natureza e mesr¡ìo nf veI de d1f lculdade.


