
                                                                                                                                  

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

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                          

                 

                     ESTADO DE  SÃO PAULO 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.   
 

 

 
Função 

Essencial 
Planejar instalação manutenção e ampliação de rede; construir / instalar redes de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados; reparar redes de 

linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados; registrar informações. 
Detalhada 1-Analisar condições técnicas do setor de realização da atividade. 

2-Programar atividades conforme ordem de serviço, de trabalho e reparo. 

3-Definir itinerário de visitas. 

4-Estimar o tempo da manutenção, instalação e ampliação. 

5-Definir materiais e ferramentas. 

6-Interpretar projetos. 

7-Identificar a rede existente no local. 

8-Medir tensão de alimentação disponível no local. 

9-Identificar tipos de cabos e conexões. 

10-Realizar testes de instalação. 

11-Equipar postes. 

12-Conectar fios e cabos. 

13-Instalar materiais e acessórios. 

14-Instalar condutores. 

15-Instalar conectores nos terminais. 

16-Instalar religador automático. 

17-Instalar chaves para manobras. 

18-Instalar dutos para cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados. 

19-Instalar caixas subterrâneas para emendas e passagens. 

20-Instalar proteção elétrica e metálica. 

21-Instalar transformador. 

22-Instalar quadros de distribuição. 

23-Ligar cabos em blocos de conexão. 

24-Fazer fusão de cabos ópticos. 

25-Instalar regeneradores de sinais. 

26-Transferir linhas e equipamentos. 

27-Desativar linhas e equipamentos. 

28- Programar equipamento receptor e transmissor de sinal. 

29-Testar equipamentos. 

30-Detectar defeitos. 
 

 

 

 

CARGO: AGENTE EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - 

INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE 

DADOS (efetivo) 



                                                                                                                                  

 
Detalhada 31-Fazer teste de inspeção da medição direta e indireta. 

32-Realizar manutenção de linha energizada ou desenergizada. 

33-Substituir cruzetas e acessórios. 

34-Substituir equipamento de medição. 

35-Substituir conexões em linhas. 

36-Substituir isoladores. 

37-Substituir cabos e fios. 

38-Abrir emendas e jumpers. 

39-Abrir terminais. 

40-Refazer emendas e jumpers. 

41-Refazer terminais. 

42-Reestabelecer comunicação para religação do sistema. 

43-Emitir relatório técnico. 

44-Registrar informações de atendimentos e reparos. 

45-Registrar material utilizado. 

46-Manter registros de informações técnicas. 
 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

Conhecimentos: Normas técnicas de segurança, NBR 5410 e NBR 14565 e básico em informática. 
Habilidades: Iniciativa e organização e memória visual. 

          * Referência da Grade de Salário Base / Agente em Gestão de Tecnologia de Informação.  

 - Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 

 

 

 


