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DESCRIÇÃO DOS CARGOS EXISTENTES NA UFRPE 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO "A" 
 
 
 
 
 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVANDERIA 
CÓDIGO CBO: 5163-05 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

� ESCOLARIDADE: Alfabetizado 
� OUTROS: 
� HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Lavar, secar peças de usuário, roupas de cama e mesa e outras similares, utilizando 
processos manuais e/ou mecânicos para eliminar sujeiras. Auxiliar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

� Selecionar peças do vestuário, roupas de cama e mesa, materiais esportivos e outros a 
serem lavados, separando segundo o tipo, cor e natureza do tecido para dar o 
tratamento correto e evitar que manchem ou deformem. 

� Proceder à lavagem através de processo manual ou mecânico, utilizando água, sabão e 
outros produtos para retirar as impurezas impregnadas. 

� Proceder ao enxágue, em água limpa, retirando resíduos e outros dissolventes para 
evitar danos e manchas no tecido. 

� Proceder à secagem das peças, utilizando-se de máquina própria ou dependurando-as 
em local conveniente para permitir sua utilização. 

� Recolher e separar as peças de natureza semelhantes e dobrá-las adequadamente. 
� Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 
 
Observação: Cargo extinto. LEI Nº 9.632, DE 7 DE MAIO DE 1998. 
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NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA 
CÓDIGO CBO: 5143-20 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

� ESCOLARIDADE: Alfabetizado 
� OUTROS: 
� HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção 
das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo. Auxiliar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

� Executar os serviços de limpeza dos prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de 
aula, etc. 

� Efetuar a remoção de entulhos de lixo. 
� Realizar todas as operações referentes à movimentação de móveis e equipamentos, 

fazendo-o sob orientação direta. 
� Proceder à lavagem de vidraças e persianas, ralos, caixas de gordura e esgotos, assim 

como desentupir pias e ralos. 
� Prover os sanitários com toalhas, sabão e papel higiênico, removendo os já servidos. 
� Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das 

dependências de trabalho. 
� Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 
 
Observação:  Cargo extinto. LEI Nº 9.632, DE 7 DE MAIO DE 1998. 
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