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Anexo VI 
1 -  Operador de Máquinas 

 
 Descrição Sumária 
 
Opera máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para 
escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e 
colocar capeamento de asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na 
execução de obras públicas. 
 
Descrição Detalhada 
 
 Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que 

utiliza na execução de suas tarefas. 
 Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá 

mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e 
materiais análogos. 

 Opera máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, 
petróleo, gás e outros. 

 Opera equipamento de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou 
canal, ou extrair areia e cascalho. 

 Opera máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda 
livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco 
ou submerso. 

 Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de 
edifícios, pistas, estradas e outras obras. 

 Opera máquinas providas de rolas compressores, para compactar e aplainar os 
materiais utilizados na construção de estradas. 

 Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os 
dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho. 

 Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, 
elevação e abertura, assim como seus comandos de tração e os hidráulicos, 
para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedra, terra e 
materiais similares. 

 Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e 
nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamento e Outros. 

 Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas 
sob sua responsabilidade. 

 Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para 
posicioná-la, segundo as necessidades de trabalho. 

 Executa as tarefas relativas a verter em caminhões e veículos de carga pesada, 
os materiais escavados, para o transporte dos mesmos. 

 Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e 
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executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento. 
 
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
Especificações 

 
 Escolaridade:  Ensino Fundamental Incompleto, com Carteira Nacional de 

Habilitação, categoria D ou superior. 
 Experiência: comprovada, de dois anos. 
 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas variadas e de natureza complexa, que 

requerem conhecimentos práticos, com iniciativa própria e recebe instruções 
do superior imediato. 

 Esforço Físico: assume posições extremamente cansativas, em pé ou sentado. 
 Esforço Mental: constante. 
 Esforço Visual: constante. 
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma. 
 Responsabilidade/Patrimônio: pelos veículos, máquinas, equipamentos e 

ferramentas que utiliza. 
 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: total, relativa à área de execução do 

serviço, com relação a pedestres e obediência às normas de segurança. 
 Responsabilidade/Supervisão: nenhuma. 
 Ambiente de Trabalho: desconfortável; está sujeito a trabalho externo e à 

exposição a elementos desagradáveis: calor, chuva, poeira; corre risco de 
acidentes graves; necessita usar equipamentos de segurança. 

 
 


