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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Permanente de Planejamento e Elaboração de Projeto Básico - Inst.234/2019
Memorial Descri vo - SLU/PRESI/COPER_234

SLU - Execução de Serviços de Limpeza Urbana no Distrito Federal
Anexo - MEMORIAL DESCRITIVO - ATIVIDADES POR TIPO DE POSTO DE TRABALHO
FUNÇÃO

DESCRIÇÃO / REQUISITOS

Agente de Portaria

Recepcionam e orientam visitantes e hóspedes.
Zelam pela guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação de
pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras anormalidades.
Controlam o ﬂuxo de pessoas e veículos iden ﬁcando-os e encaminhando-os aos locais
desejados. Recebem correspondências.

Ajudante

Limpeza, varrição, roçagem, transporte manual de equipamentos e materiais. Apoio
aos proﬁssionais eletricista, bombeiro hidráulico, operador de quadro de comando,
pedreiro, borracheiro e às outras funções, quando necessário. Apoio às a vidades de
tratamento, coleta e transporte de chorume.

Auxiliar de Manutenção

Auxiliam na manutenção de máquinas, motores e equipamentos industriais. Realizam
transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho. Realizam a
limpeza, conservação e guarda das peças e de ferramentas e equipamentos u lizados.
Auxiliam o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas e
motores em geral. Executam outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Auxiliar Técnico

Auxiliam na operação do sistema de planejamento e controle de manutenção. Auxiliam
no desenvolvimento dos Planos de manutenção preven va, detec va e preven va.
Controle do estoque da manutenção; Orçamento de peças; Desenhos e
documentações; Ordem de manutenção (abertura e fechamento).

Bombeiro Hidráulico

Realizam manutenção de equipamentos e acessórios. Especiﬁcam, quan ﬁcam e
inspecionam materiais. Preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e
instalam tubulações. Subs tuem acessórios e equipamentos defeituosos ou fora do
prazo de validade.

Borracheiro

Realizam manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneu e
alinhamento. Controlam vida ú l e u lização do pneu. Trocam e ressulcam pneus.
Consertam pneus a frio e a quente, reparam câmara de ar e balanceiam conjunto de
roda e pneu. Prestam socorro a veículos e lavam chassi e peças. Trabalham seguindo
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Eletricista

Executam serviços envolvendo eletricidade e auxiliam em seu planejamento. Realizam
o controle dos componentes elétricos, especiﬁcam os componentes elétricos e avaliam
a integridade de equipamentos e disposi vos de sua área de atuação.

Encarregado da Manutenção
Predial/Civil

Coordenam, orientam e treinam a equipe em relação as a vidades de manutenção
Predial/civil, gerenciam recursos, coordenam ações voltadas para o meio ambiente e
segurança do trabalho e elaboram documentação técnica. Gera relatórios de
manutenção.

Encarregado da Manutenção
Eletromecânica

Coordenam, orientam e treinam equipes de trabalho nos métodos, processos
produ vos e da qualidade, organizam equipamentos u lizados nos processos de
produção, estruturando arranjos sicos e células de trabalho. monitoram processos
garantem a programação da produção, dimensionando disponibilidade dos
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equipamentos e deﬁnindo pessoal em função do po, da especiﬁcação do serviço, das
prioridades e da sequência da produção. gerenciam recursos materiais, monitoram
procedimentos e normas do sistema de qualidade da empresa. coordenam ações
voltadas para o meio ambiente e segurança do trabalho e elaboram documentação
técnica. Gera relatórios de manutenção.
Especialista em Compostagem e
Tratamento de Chorume

Acompanham o pré-tratamento de chorume, análises e monitoramentos ambientais e
todo o processo de compostagem.

Fiscal de Pesagem

Fazem os lançamentos e anotações das pesagens nas balanças tanto na entrada quanto
na saída dos veículos. Conhecimento em informá ca e oﬃce básico.

GERENTE DE USINA - ENGENHEIRO
(Engenheiro de Produção ou
Mecânico ou Elétrico ou Civil)

Responsável Técnico das operações das Usinas. Elabora relatórios e projetos de
engenharia, gerencia obras, controla a qualidade de empreendimentos. Coordena a
operação e manutenção do empreendimento, pode prestar consultoria, assistência e
assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. Deverá ter experiência na área de
operação e manutenção de Usinas.

Mecânico de Usina

Acompanham os serviços de manutenção mecânica preven va e/ou corre va em
equipamentos mecânicos de usinas, subestações e seus auxiliares, de acordo com
instruções con das em programação previamente elaborada, visando o funcionamento
pleno dos mesmos. Efetuam ensaios especiais em equipamentos de usinas,
subestações e seus auxiliares, obje vando mantê-los em condições normais de
funcionamento. Par cipam do comissionamento em equipamentos mecânicos de
usinas, subestações e seus auxiliares, baseado em planilha de comissionamento, a ﬁm
de deixar os equipamentos em condições normais de operação. Observam as
condições de funcionamento das unidades geradoras e equipamentos auxiliares de
usinas, iden ﬁcando defeitos e regularidades, providenciando reparos e executando
aqueles de maior complexidade. Interpretam desenhos e outros elementos
tecnológicos. Cumprem e fazem cumprir normas e instruções técnicas de segurança
nos trabalhos estabelecidas pela Empresa. Executam outras a vidades correlatas à
função.

Motorista

Conduzem automóveis, caminhões, furgões, caminhonetas e outros veículos, no
transporte de pessoal, materiais e cargas em geral. Zelam pelos mesmos, comunicam
formalmente quando percebeemr defeitos ou quando houver necessidade de
manutenção para que seja tomadas as devidas providencias. Preenchem bole ns de
ocorrência e de informações sobre quilometragem rodada, percurso, passageiros e
outros dados de controle e executam outras a vidades correlatas à função.

Operador de Pá Carregadeira e
Escavadeira

Fazem a inspeção de ro na das condições de segurança do equipamento. Devem
conhecer simbologia e painel da máquina, posicionamento correto na situação do
operador. Devem observar as condições de segurança antes e depois de colocar a
máquina em funcionamento, saber movimentar corretamente o equipamento, como
funciona o carregamento da pá carregadeira e descarregamento da pá carregadeira
com a caçamba e sincronização de manobras e acessórios e estacionar o equipamento
no ﬁnal do turno.

Operador de Quadro de Comando

Operam centros de controle, máquinas de sinterização, equipamentos de
recebimento,transporte e dosagem de matérias- primas, preparam amostras para
análises sico-químicas, beneﬁciam matérias-primas, controlam a qualidade de
matérias-primas e produtos, organizam o desenvolvimento das a vidades e cumprem
programas de segurança, meio ambiente e saúde. Gera relatórios diários das funções e
relatório de operação. Realizam a leitura de instrumentos de medição e operam
instrumentos de atuação. Conhecimento intermediário em informá ca e oﬃce
completo.

Pedreiro

Realizam serviços de obra, tais como: assentamento de jolos, blocos, pisos, azulejos,
vasos sanitários, pias, esquadrias, caixilhos, caixas de inspeção, redes de esgoto e
hidráulica, acabamento em gesso nas partes interiores e tetos e outros, efetuam
manutenção corre va de prédios, calçadas, paredes, pisos, telhados, aparelhos
sanitários, manilhas e outras, e executam outras a vidades correlatas à função.
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Pintor

Pintam as super cies externas e internas de obras civis, lixa, emassa as super cies e
cobre com uma ou várias camadas de nta, revestem tetos, paredes e outras partes de
ediﬁcações com papel e materiais plás cos e, para tanto, entre outras a vidades,
preparam as super cies a reves r.

Soldador

Realizam serviços de solda elétrica e oxiace lênica, corte a maçarico, arco elétrico ou
outra fonte de calor, serviços de enchimento de eixos e buchas de motores por meio
de solda, serviços de usinagem (limar, esmerilhar, lixar) após serviços de solda e corte,
Interpretam as especiﬁcações e outras instruções constantes nos desenhos,
selecionam os equipamentos de trabalho, proteção e materiais adequados à natureza
dos serviços, executam outras a vidades correlatas à função

Técnico em Segurança do Trabalho

Elaboram, par cipam da elaboração e implementam polí ca de saúde e segurança do
trabalho (sst), realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área, iden ﬁcam
variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.
desenvolvem ações educa vas na área de saúde e segurança no trabalho, par cipam
de perícias e ﬁscalizações e integram processos de negociação, par cipam da adoção
de tecnologias e processos de trabalho, gerenciam documentação de saúde e
segurança do trabalho inves gam,analisam acidentes e recomendam medidas de
prevenção e controle.
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