
                                                                                                                                  

Referência C1*     Carga Horária: 30 hs semanais       Regulamentação: Lei nº 7244/19 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

                                                                                         CARGO: ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA –  

                                                                                    ENGENHEIRO (efetivo) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 

 

 

Função 

Essencial 
Projetar, desenvolver, acompanhar e coordenar projetos técnicos e obras. 

Detalhada 1-Realizar levantamentos técnicos. 

2-Estudar a viabilidade técnica e econômica do empreendimento. 

3-Definir metodologia de execução. 

4-Desenvolver projetos solicitados. 

5-Revisar e aprovar projetos particulares ou públicos de acordo com o Código de Obras e demais legislações de Uso e Ocupação do Solo. 

6-Projetar e desenvolver projetos executivos de estrutura de concreto, metálicas, hidráulicas, drenagem urbana, prevenção e combate à incêndios e instalação de gás 

(GLP). 

7-Analisar projetos elétricos e de sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA). 

8-Quantificar materiais, elaborar composição de preços, orçamentos e cronogramas físico-financeiros (em programas de informática). 

9-Elaborar memoriais técnicos para especificar e normatizar as execuções de obras civis. 

10-Elaborar roteiros de áreas para desapropriação e permuta. 

11-Realizar visitas e vistorias técnicas e elaborar laudos. 

12-Realizar avaliações em estrutura física de prédios e acessibilidade. 

13-Avaliar projetos de prédios públicos ou particulares que necessitam de adaptação às normas de acessibilidade (ABNT). 

14-Periciar projetos e obras. 

15-Receber informações sobre a obra/reforma a ser vistoriada. 

16-Analisar planta da obra/reforma. 

17-Solicitar viatura para ir até o local. 

18-Fiscalizar se a obra/reforma da planta está compatível com a realidade. 

19-Averiguar qualidade da obra. 

20-Notificar órgãos responsáveis quando a obra não estiver de acordo com os padrões ou apresentar alguma irregularidade. 

21-Fiscalizar se as solicitações feitas foram atendidas. 

22-Acompanhar prazos e cronogramas das obras. 

23-Selecionar equipamentos e materiais. 

24-Estabelecer e controlar cronograma. 

25-Fiscalizar e realizar ajustes nas obras. 

26-Otimizar processos construtivos. 

27-Verificar serviços executados. 

28-Realizar inspeção preventiva e corretiva. 

29-Gerenciar suprimento de materiais. 

30-Supervisionar segurança da obra. 

 

 



                                                                                                                                  

 
Detalhada 31-Analisar planta e informar demais profissionais das tarefas a serem realizadas. 

32-Coordenar e organizar aspectos diversos na construção. 

33-Fiscalizar e informar profissionais sobre o uso adequado dos equipamentos e materiais utilizados. 

34-Analisar se os profissionais estão utilizando equipamentos de segurança. 

35-Elaborar procedimentos e especificações técnicas. 

36-Emitir parecer técnico. 

37-Elaborar relatórios e laudos. 

38-Realizar notificações. 

39-Propor protocolos, treinamentos e adequações na legislação. 

40-Planejar, organizar, ministrar cursos, seminários e palestras. 

41-Analisar projetos, contratos, convênios e propostas técnicas. 

42-Representar a Secretaria a qual pertencer em Comitês e Conselhos. 
Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 

Escolaridade: Ensino Superior Completo. 

Conhecimentos: Legislação pertinente à atividade e básico em informática.  
Habilidades: Dinamismo, habilidade interpessoal, cortesia no atendimento ao público, trabalhar em equipe, raciocínio lógico e rapidez e exatidão para cálculos. 

* Referência da Grade de Salário Base / Especialista em Construção Civil e Infra-Estrutura – Especialistas Técnicos 2. 

   - Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 
 

 

 


