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                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 

Função 

Essencial 

Planejar trabalho em carpintaria; realizar serviços de carpintaria; organizar ambiente e materiais utilizados; realizar serviços de marcenaria. 

Detalhada 1- Receber solicitações de trabalhos a serem realizados. 

2- Realizar planejamento dos trabalhos de acordo com a urgência. 

3- Analisar o serviço a ser feito e solicitar materiais para sua implementação. 

4- Estimar tempo de serviço. 

5- Emparelhar madeira. 

6- Analisar o tipo de madeira e escolher o mais adequado diante das necessidades. 

7- Isolar terreno, se necessário. 

8- Realizar medições. 

9- Realizar demarcações na madeira. 

10- Cortar pedaços de madeira. 

11- Confeccionar forro de laje. 

12- Escoar lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. 

13- Construir andaimes e proteção de madeira. 

14- Preparar fôrmas para concreto e demais necessidades. 

15- Aplicar desmoldante de madeira no interior das fôrmas para reutilização. 

16- Confeccionar e realizar reparos em portas, portões, janelas, assoalhos, etc. 

17- Realizar reformas em carrocerias. 

18- Confeccionar cercas. 

19- Auxiliar no reparo de pontes e viadutos. 

20- Confeccionar e realizar reparos em móveis. 

21- Colocar eixos da construção (pilares). 

22- Efetuar operações de encaixes de madeiras. 

23- Montar caibros e ripas. 

24- Operar maquinário de carpintaria. 

25- Solicitar materiais para a realização dos serviços. 

26- Limpar e guardar os instrumentos em local apropriado. 

27- Limpar o ambiente de trabalho após sua utilização. 

28- Solicitar reparo ou manutenção dos equipamentos. 

29- Aplicar produtos na madeira de acordo com a necessidade. 

30- Realizar procedimentos de acabamento dos móveis e objetos reformados ou confeccionados. 

31- Envernizar e pintar. 

32- Lixar a madeira. 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 

Conhecimentos: Conhecimentos sobre as especificidades dos tipos de madeira e de medidas e básico em informática. 

Habilidades: Habilidade manual e atenção. 

         * Referência da Grade de Salário Base / Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte. 

 - Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 

CARGO: ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 

CARPINTEIRO (efetivo) 


