
                                                                                                                                  

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 conservar os materiais e instrumentos de trabalho; construir ou reformar peças em ferro, aço ou outros metais; 

realizar pequenos reparos e fixar peças nos locais adequados; aplicar zarcão antes da pintura em aço ou ferro. 
Detalhada 1- Limpar o local de trabalho. 

2- Lavar o chão, peças e instrumentos. 

3- Manter os materiais e equipamentos nos locais adequados. 

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

5- Receber ordem de serviço. 

6- Retirar estruturas de aço ou ferro danificadas de estabelecimentos públicos. 

7- Verificar a possibilidade de reutilização de materiais. 

8- Solicitar materiais ao encarregado para construção ou reforma de peças. 

9- Construir portas em ferro, portões, grades de proteção, telas, janelas, etc. 

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

carrocerias de caminhão, divisões de vitrôs, montagem de palanques, pré-moldados, etc. 

11- Trabalhar na construção de pontes. 

12- Realizar trabalhos de reparos com soldas. 

13- Atender as solicitações para realizar trabalho de manutenção e pequenos reparos. 

14- Realizar manutenções em pára-choques de caminhões, carrocerias de aço, portas, janelas, etc. 

15- Regular dobradiças, maçanetas, vitrôs, etc. 

16- Fixar suportes para televisores, aparelhos de ar condicionado, suportes para mochilas nas escolas, etc. 

17- Realizar reparos em cadeiras, carteiras, macas de hospitais, cadeiras de roda, corrimão de pontes e escadas, playground, etc. 

18- Realizar serviço de soldas. 

19- Serrar partes corroídas pela ferrugem. 

20- Lixar peças em aço ou ferro. 

21- Preparar a peça para receber zarcão. 

22- Preparar a peça já com zarcão para receber a pintura. 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

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

Habilidades: Habilidade manual, criatividade e atenção. 

 * Referência da Grade de Salário Base / Agente em Construção Civil / Infraestrutura. 

- Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 
 

 

CARGO: AGENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA - 

SERRALHEIRO (efetivo) 


