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ANEXO III 
 
 
I - Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 
II Objetivo:  
 
Operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que 
servem para nivelar, escavar e mexer terra, pedra, areia, cascalho e similares.  
 
III  Principais Atribuições: 
 
1  operar motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor, pá mecânica e outros, para 
execução de escavação, terraplanagem, nivelamento do solo, pavimentação, conservação de 
vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros; 

2 -  conduzir e manobrar a máquina; 

3  operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina; 

4 -  zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os 
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; 

5  por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da 
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; 

6  limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções manutenção do 
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário; 

7  efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento; 

8  acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus 
implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; 

9  anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, 
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia. 

 
IV - Requisitos Mínimos para Provimento: Ensino Médio Completo. 
 
V - Recrutamento: Externo, no mercado de trabalho, mediante Concurso Público. 
 
VI - Referência Salarial: 201 
 
VII - Desenvolvimento Funcional: 
 
- Progressão salarial automática; 
- Progressão por merecimento; 
- Promoção: Para a CLASSE II  do cargo de Operador de Máquinas Pesadas,  Referência 
202 , através de avaliação interna, conforme as determinações da Seção II do Capítulo V da 
Lei e Decreto Regulamentador. 
 
 
 
 

Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS


