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ANEXO III – RESUMO DAS ATIVIDADES 

 

 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

 Auxiliar nos serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica e marcenaria, nas dependências das 
unidades, conforme demanda e orientação da supervisão imediata. 

 Utilizar, sob orientação, ferramentas e equipamentos apropriados para cada tipo de atividade, inclusive 
trabalhos em altura, fazendo uso dos acessórios de segurança exigidos, conforme legislação vigente. 

 Cuidar da segurança dos usuários, alunos e funcionários, durante a execução dos serviços de 
manutenção. 

 Limpar e organizar os locais onde foram realizados os serviços de manutenção, removendo entulhos, 
varrendo, eliminando resíduos e manchas. 

 Zelar pela conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços de 
manutenção, requisitando sua reposição quando necessário. 

 Controlar o estoque de materiais, peças, componentes, ferramentas e equipamentos, verificando 
quantidades e registrando em documentos e planilhas sua movimentação.  

 Colaborar em eventos desenvolvidos nas Unidades SESI-SP, SENAI-SP ou Administração Central, 
executando atividades de apoio conforme orientações superiores. 

 

 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
 

 Executar manutenção elétrica, preventiva e corretiva, cumprindo normas de segurança vigentes a fim de 
manter máquinas, equipamentos, motores, painéis, rede elétrica, rede lógica e de telefonia, aparelhos e 
instalações em perfeitas condições de funcionamento. 

 Realizar atividades de manutenção geral envolvendo as áreas civil e hidráulica utilizando corretamente 
os equipamentos de segurança previstos na legislação vigente, seguindo as normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 Zelar pela manutenção, organização e conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho.  

 Auxiliar no controle do estoque de ferramentas, equipamentos e de produtos químicos de uso da piscina 
(nos locais onde existe Balneário), providenciando substituição, quando necessário, a fim de evitar 
interrupções das atividades. 

 Diagnosticar defeitos, através de esquemas, desenhos, catálogos, análise e avaliação técnica, bem como, 
desmontar, recuperar, montar, testar e substituir componentes, zelando pelos equipamentos de sua 
responsabilidade. 

 Executar trabalhos em altura cumprindo normas de segurança na conservação e recuperação de 
telhados, calhas, fachadas de edifícios e interiores, reparos e reformas de instalações prediais e troca de 
lâmpadas, entre outros. 

 Realizar serviços básicos de carpintaria, marcenaria e hidráulica.  

 Acompanhar os serviços executados por empresas especializadas contratadas, prestando informações e 
auxílio necessário. 

 Nos locais onde existe Balneário, auxiliar na limpeza e conservação efetuando a aspiração da água das 
piscinas, a limpeza de filtros, controlando o nível de Ph e cloro, visando garantir as condições adequadas 
de utilização, bem como cumprir as normas da Secretaria de Vigilância Sanitária.    

 Auxiliar no controle do funcionamento dos equipamentos da casa de máquinas das piscinas, medindo e 
verificando manômetros, registros, bombas, caldeiras, filtros, conexões hidráulicas e instalações 
elétricas, solicitando manutenção especializada, quando necessário. 
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OFICIAL DE MANUTENÇÃO GERAL 

 Realizar atividades de manutenção geral envolvendo as áreas civil, hidráulica e elétrica  utilizando 
corretamente os equipamentos de segurança previstos na legislação vigente, seguindo as normas de 
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 Zelar pela manutenção, organização e conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho.  

 Auxiliar no controle do estoque de ferramentas, equipamentos e de produtos químicos de uso da piscina 
(nos locais onde existe Balneário), providenciando substituição, quando necessário, a fim de evitar 
interrupções das atividades. 

 Executar manutenção de baixa complexidade na área elétrica, rede lógica e de telefonia (como troca de 
lâmpadas, interruptores, tomadas e outros) a fim de manter as instalações operacionais e em perfeitas 
condições de funcionamento, atendendo aos padrões e normas vigentes. 

 Diagnosticar defeitos, através de esquemas, desenhos, catálogos, análise e avaliação técnica, bem como, 
desmontar, recuperar, montar, testar e substituir componentes, zelando pelos equipamentos de sua 
responsabilidade. 

 Executar trabalhos em altura cumprindo normas de segurança na conservação e recuperação de 
telhados, calhas, fachadas de edifícios e interiores, reparos e reformas de instalações prediais e troca de 
lâmpadas, entre outros. 

 Realizar serviços básicos de carpintaria, marcenaria e hidráulica.  

 Acompanhar os serviços executados por empresas especializadas contratadas, prestando informações e 
auxílio necessário. 

 Nos locais onde existe Balneário, zelar pela limpeza e conservação efetuando a aspiração da água das 
piscinas, a limpeza de filtros, controlando o nível de Ph e cloro, visando garantir as condições adequadas 
de utilização, bem como cumprir as normas da Secretaria de Vigilância Sanitária.    

 Controlar o funcionamento dos equipamentos da casa de máquinas das piscinas, medindo e verificando 
manômetros, registros, bombas, caldeiras, filtros, conexões hidráulicas e instalações elétricas, 
solicitando manutenção especializada, quando necessário. 
 

 

 


