
                                                                                                                                  

Referência C1*      Carga Horária: 40 hs semanais         Regulamentação: Lei nº 6423/13 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

                                                                                CARGO: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 

                                                                                   BORRACHEIRO (efetivo) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 

 

 

Função 

Essencial 
Realizar troca de pneus; atender emergências devido ao dano ocorrido no pneu; consertar pneus; realizar manutenção e conservação dos pneus; 

avaliar e organizar os pneus. 
Detalhada 1-Calçar rodas dianteiras e traseiras. 

2-Posicionar o macaco e cavalete de segurança. 

3-Retirar cônicos e porcas. 

4-Erguer o veículo. 

5-Retirar o pneu e roda. 

6-Colocar cônicos e porcas nos prisioneiros. 

7-Fixar com parafusos, castanhas e porcas em redes raiadas. 

8-Apertar porcas. 

9-Retirar cavalete e macaco hidráulico. 

10-Receber notificação (por telefone) do local onde o carro ficou parado. 

11-Solicitar veículo da Prefeitura para atender a emergências. 

12-Ir até o local com veículo disponibilizado pela Prefeitura. 

13-Analisar o estrago ocorrido no pneu. 

14-Realizar o procedimento de retirada do pneu.  

15-Conduzir o pneu até o local onde serão realizados os reparos. 

16-Levar o pneu consertado ou substituto ao local da emergência e colocá-lo. 

17-Detectar o dano ocorrido no pneu. 

18- Analisar e selecionar, de acordo com o dano e especificações do pneu, os procedimentos para realizar o reparo. 

19-Selecionar material para realizar o reparo. 

20-Em caso de furo: (tais atividades pertencem a um só item) 

1. Localizar o furo. 

2. Retirar objeto perfurante. 

3. Aplicar cimento vulcanizante. 

4. Fixar manchão e remendo com rolete. 

5. Introduzir refil de vedação no furo. 

6. Examinar se o procedimento foi realizado com sucesso. 
7.  

 

 

 



                                                                                                                                  

 
Detalhada 21– Reparos em câmara de ar: (tais atividades pertencem a um só item) 

Inflar câmera de ar com válvula. 

Mergulhar em caixa de água. 

Localizar vazamento. 

Secar e lixar com estéril ao redor do furo. 

Passar cola e fixar borracha de vedação. 

Resfriar e verificar se o procedimento ocorreu com sucesso. 

22-Realizar rodízios nos pneus. 

23-Calibrar os pneus. 

24-Controlar os serviços realizados e serviços a serem feitos.  

25-Avaliar o estado do pneu. 

26-Separar os pneus a serem consertados. 

27- Recapeados e inutilizados. 

28-Levar os pneus inutilizados para o depósito. 

29-Organizar os pneus a serem consertados e os aptos para o uso. 

30-Controlar e marcar a entrada, saída e baixa dos pneus. 

31-Limpar e manter em ordem os pneus e equipamentos utilizados. 

32-Solicitar leilão quando houver acúmulo de pneus inutilizados.       

33-Realizar alinhamento e balanceamento de rodas. 
 

Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 
 

Escolaridade: Ensino Médio/Técnico Completo. 

Conhecimentos: Conhecimentos básicos em mecânica de veículos e básico em informática. 

Habilidades: Saber discriminar peças/equipamentos e organização. 
* Referência da Grade de Salário Base / Técnico em Manutenção, Conservação e Transporte. 

- Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 


