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ANEXO II 

1 -  PEDREIRO 
 
Descrição Sumária 
 
Executa trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em 
camadas superpostas e rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, 
paredes, colocando pisos, azulejos e outros similares. 
 
Descrição Detalhada 
 
 Verifica as características da obra, examinando plantas e outras especificações da 

construção, para selecionar o material e estabelecer as operações a executar. 
 Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde 

será colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o assentamento do 
material em questão. 

 Mistura areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades 
convenientes, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e 
tijolos. 

 Assenta tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os 
desenhos, para alevantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes 
da construção. 

 Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando –se nas especificações, para 
possibilitar a instalação de máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins. 

 Executa serviços  de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, 
revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de 
rodapés, verificando material e ferramentas necessárias para a execução dos 
trabalhos. 

 Executa trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peça, 
chumbando as bases danificadas, para reconstituir essas estruturas. 

 Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e 
atentando para o prumo e nivelamento das mesmas para torna-las aptas a outros 
tipos de revestimentos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
Especificações 
 
 Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. 
 Experiência: comprovada, de dois anos. 
 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas variadas e complexas  que exigem 

conhecimentos práticos, iniciativa própria; recebe orientação e supervisão do 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA 
CNPJ 01.612.145/0001-06 

Fone (15) 3253-1225 – Telefax (15) 3253-1162 
E – mail: administracao@quadra.sp.gov.br 

PRAÇA CHICO VIEIRA, 98 CEP 18255-000 – QUADRA     –    SP  



superior imediato. 
 Esforço Físico: acentuado, assume posições cansativas, levantando e carregando 

materiais e equipamentos leves e pesados. 
 Esforço Mental: constante. 
 Esforço Visual: constante. 
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma. 
 Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos e materiais que utiliza; falha na 

execução do trabalho pode acarretar grandes perdas. 
 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: parcialmente, na execução da obra. 
 Responsabilidade/Supervisão: treina e orienta a execução das tarefas executadas 

pelos ajudantes. 
 Ambiente de Trabalho: está sujeito a trabalho externo e à exposição a elementos 

desagradáveis: poeira, chuva, sol cimento, cal e outros; corre risco de acidentes; 
necessita usar equipamentos de segurança. 

 
 


