
                                                                                                                                  

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 
Organizar o ambiente de trabalho, selecionar e zelar pelos materiais e instrumentos de trabalho; construir ou reparar objetos de madeira, conforme a 

necessidade das secretarias, departamentos, divisões, escolas, hospitais, etc;  aplicar verniz e outras substâncias na madeira. 
Detalhada 1- Varrer e limpar o local, peças e equipamentos de trabalho. 

2- Manter os materiais e equipamentos nos locais adequados, especialmente enquanto não estiverem sendo utilizados, evitando acidentes. 

3- Verificar a necessidade de auxílio de outros funcionários, solicitando ao encarregado ou ao superior a presença dos mesmos no local. 

4- Realizar a medição dos objetos a serem construídos ou reformados. 

5- Selecionar a madeira adequada, com a devida espessura e largura para o tipo de trabalho que realizará. 

6- Utilizar serras, realizando o corte da madeira. 

7- Montar os objetos, utilizando colas, pregos, porcas, parafusos, furadeiras quando necessário, etc. 

8- Receber ordem de trabalho. 

9- Retirar estruturas de madeira danificadas, desgastadas pela ação do tempo ou quebradas, dos locais que solicitaram serviços do marceneiro. 

10- Verificar condições de materiais para a sua reutilização. 

11- Reaproveitar os materiais ou solicitar outros novos ao encarregado para a construção ou reforma dos objetos.  

12- Construir e reformar portas, batentes, janelas de madeira, forros de telhados, pisos, armários, cadeiras, carteiras para alunos, mesas. 

13- Construir ou reformar outros objetos, dentro de seu conhecimento e possibilidades. 

14- Construir ou reformar caixas para acomodação de animais, jaulas, gaiolas, bandejas para alimentação dos animais, e outros trabalhos dessa natureza 

caso preste serviços ao Zoológico Municipal. 

15- Construir objetos utilizados por outras Secretarias como playground em madeira, suportes para televisor e aparelho de ar condicionado, alambrados em 

escolas, carrocerias de caminhão, montagem de palanques, pré-moldados, etc. 

16- Trabalhar na construção de pontes. 

17- Lixar as peças de madeira, deixando-as preparadas para a montagem dos objetos. 

18- Aplicar verniz na madeira. 

19- Pintar os objetos quando solicitado, nas cores especificadas pelas Secretarias. 

20- Aplicar venenos anti-cupins, quando necessário ou nos casos de restauração e reaproveitamento de peças de madeira. 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins.         

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 

Conhecimentos: Conhecer procedimentos, materiais e equipamentos utilizados em marcenaria e básico em informática.  

Habilidades: Habilidade manual, criatividade 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 - 

MARCENEIRO (efetivo) 


