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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
1)      No anexo I  - termo de referencia,
quadro, existe a função de
 
a) Qual é o salário atual deste funcionário?
 
b) Qual a convenção coletiva é usada, uma vez que não existe convenção coletiva aonde 
conste a função oficial de manutenção?
 
c) Podemos usar a convenção 
custo do oficial de manutenção (zelador)?
 

  
RESPOSTA :. Elaborar a proposta para o Trabalhador da Manutenção de Edificações ou 
denominação equivalente com a classificação 5143

CBO 514325 

Trabalhador da manutenção de edificações

5 -TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E 
MERCADOS 
51 -TRABALHADORES DOS SERVIÇOS
514 -TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOGRADOUROS
5143 -Trabalhadores nos servi
514325 -Trabalhador da manutenção de edificações
 
Sinônimos do CBO 

• 5143-25 - Auxiliar de conservação de barragens
• 5143-25 - Auxiliar de conservação de obras civis
• 5143-25 - Auxiliar de manutenção de edifícios
• 5143-25 - Oficial de manutenção
• 5143-25 - Oficial de manutenção predial
• 5143-25 - Oficial de serviços diversos
• 5143-25 - Oficial de serviços gerais
• 5143-25 - Trabalhador d
• 5143-25 - Trabalhador na conservação de edifícios
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termo de referencia, no item 3 conforme especificações e quantitativo do 
quadro, existe a função de oficial de manutenção, os pedidos de esclarecimentos são:

ual é o salário atual deste funcionário? 

ual a convenção coletiva é usada, uma vez que não existe convenção coletiva aonde 
conste a função oficial de manutenção? 

odemos usar a convenção coletiva de asseio e conservação, para formalizar a planilha de 
custo do oficial de manutenção (zelador)? 

Elaborar a proposta para o Trabalhador da Manutenção de Edificações ou 
denominação equivalente com a classificação 5143-25 do CBO (oficial).

Trabalhador da manutenção de edificações 

TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E 

TRABALHADORES DOS SERVIÇOS 
TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOGRADOUROS 
Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações 

Trabalhador da manutenção de edificações 

Auxiliar de conservação de barragens 
Auxiliar de conservação de obras civis 
Auxiliar de manutenção de edifícios 
Oficial de manutenção 
Oficial de manutenção predial 
Oficial de serviços diversos 
Oficial de serviços gerais 
Trabalhador de manutenção de edifícios 
Trabalhador na conservação de edifícios 
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no item 3 conforme especificações e quantitativo do 
de manutenção, os pedidos de esclarecimentos são: 

ual a convenção coletiva é usada, uma vez que não existe convenção coletiva aonde 

coletiva de asseio e conservação, para formalizar a planilha de 

Elaborar a proposta para o Trabalhador da Manutenção de Edificações ou 
(oficial). 

TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E 

TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
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Descrição Sumária 

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, h
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, 
conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao

Formação e Experiência 

Para o exercício das ocupações 

Condições Gerais de Exercício

Trabalham em companhias e órgãos de limpeza pública, em condomínios de edifícios,em 
empresas comerciais e industriais, como assalariados e com carteira assinada; as
são realizadas em recintos fechados ou a céu aberto. trabalham individualmente ou em equipe, 
com ou sem supervisão permanente. o horário de trabalho é
de turnos. algumas das atividades podem ser exer
desconfortáveis por longos períodos, com
veículos.  
 
Fonte: mtecbo.gov.br 
 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/downloads.jsf

http://www.ocupacoes.com.br/
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Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvena
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e
conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

 

Para o exercício das ocupações requer-se ensino fundamental completo. 

Condições Gerais de Exercício 

Trabalham em companhias e órgãos de limpeza pública, em condomínios de edifícios,em 
empresas comerciais e industriais, como assalariados e com carteira assinada; as

das em recintos fechados ou a céu aberto. trabalham individualmente ou em equipe, 
com ou sem supervisão permanente. o horário de trabalho é variado, ou em regime de rodízio 

s das atividades podem ser exercidas em grandes alturas, ou em pos
desconfortáveis por longos períodos, com exposição a ruído intenso e a poluição dos 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/downloads.jsf 
 

http://www.ocupacoes.com.br/ 

Contagem, 07 de Fevereiro de 2018 
 
 

Érica Souza - Pregoeira 
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idráulica, carpintaria e alvenaria, 
componentes e equipamentos. 

conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. trabalham 
meio ambiente. 

 

Trabalham em companhias e órgãos de limpeza pública, em condomínios de edifícios,em 
empresas comerciais e industriais, como assalariados e com carteira assinada; as atividades 

das em recintos fechados ou a céu aberto. trabalham individualmente ou em equipe, 
variado, ou em regime de rodízio 

cidas em grandes alturas, ou em posições 
exposição a ruído intenso e a poluição dos 


