
                                                                                                                                  

Referência C1*     Carga Horária: 40 hs semanais      Regulamentação: Lei 6423/13 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                          

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

Função 

Essencial 

Operacionalizar projetos de instalações de tubulações; preparar local para instalação da tubulação; pré-montar tubulações; realizar trabalho de instalação; realizar trabalhos de 

manutenção. 
 

Detalhada 1-Especificar e quantificar materiais necessários para realização da obra. 

2-Realizar orçamentos. 

3-Transmitir informações sobre o orçamento e amplitude da obra ao superior ou encarregado. 

4-Receber orientações do superior ou encarregado da obra sobre o trabalho que poderá realizar. 

5-Discutir com superior sobre a abertura da parede por onde passa a tubulação e a amplitude dessa abertura. 

6-Dimensionar tubulações. 

7-Separar materiais, conforme medidas e tipos. 

8-Conferir validade e qualidade dos materiais. 

9-Executar projeto. 

10-Inspecionar o local da instalação, avaliando-o antes de dar início ao trabalho. 

11-Estudar viabilidade do projeto. 

12-Demarcar o local definido para instalação. 

13-Isolar o local de trabalho. 

14-Solicitar o auxílio do servente de pedreiro ou do pedreiro para a abertura de paredes, lajes, valas e quebra de pisos e fechamento das tubulações, depois de concluído o 

trabalho. 

15-Acondicionar materiais no local da instalação. 

16-Medir e cortar tubos para o local especificado. 

17-Ajustar roscas nas tubulações. 

18-Alinhar tubos conforme ângulo especificado. 

19-Encaixar conexões. 

20-Encurvar tubos. 

21-Colar tubulações. 

22-Distribuir e assentar tubos. 

23-Montar redes de água e esgoto. 

24-Vedar tubulações. 

25-Interligar redes a ramais (pontos de consumo). 

26-Instalar acessórios e equipamentos como caixa de água, torneiras, registros etc. 

27-Instalar hidrômetros e manômetros na rede. 

28-Regular a pressão da água nas tubulações. 

29-Verificar e avaliar a amplitude do desgaste. 

30-Desativar sistemas de distribuição. 

31-Trocar canos danificados na tubulação. 

32-Vedar conexões nos casos de vazamentos. 

33-Trocar ou ajustar registros, válvulas, descargas, vasos sanitários, pias, torneiras, etc. 

34-Desentupir canos e redes de esgoto. 

35-Realizar testes nas redes hidráulicas. 

36-Liberar rede para uso quando o trabalho estiver finalizado. 

37-Solicitar o trabalho de outras empresas para verificar e realizar reparos na rede de esgoto, quando for necessário. 

 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins.  

CARGO: ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 

ENCANADOR (efetivo) 



                                                                                                                                  

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 

Conhecimentos: Discriminar materiais e peças utilizadas nos serviços de instalação hidráulica. Compreensão das plantas de construções. 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 

 

 


