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Anexo V 

 

01 -  ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
Descrição Sumária 
Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, estudando características e 
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e 
orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões técnicos.
 
Descrição Detalhada 
 
 Elabora projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, 

indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra 
necessários e efetuando um cálculo aproximado dos custos, para submeter à 
apreciação. 

 Supervisiona e fiscaliza obras, serviços de terraplenagem, projetos de locação, 
projetos de obras viárias, observando o cumprimento das especificações técnicas 
exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança. 

 Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o 
projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o 
local mais apropriado para a construção. 

 Calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a 
mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e 
especificação dos materiais que devem ser utilizados na construção. 

 Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e 
as alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Especificações 
 
 Escolaridade: Curso Superior de Engenharia Civil, com registro no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 
 Experiência: comprovada, de um ano. 
 Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos 

especializados. 
 Esforço físico: permanece parte do tempo em pé, supervisionando as obras. 
 Esforço mental: alto grau de concentração. 
 Esforço visual: normal 
 Responsabilidade/Dados Confidenciais: eventualmente. 
 Responsabilidade/Patrimônio: pelos recursos de custo elevado. 
 Responsabilidade/Segurança de terceiros: direta sobre os operários. 
 Responsabilidade/supervisão: coordena e supervisiona equipes de trabalho. 
 Ambiente de trabalho: desconfortável. 


