SEEG - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS DE GOIÂNIA

Atribuições e Funções do Cargo de Faxineiro (a)
a)

Descrição Sumária:
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, espanando, varrendo,
varrendo, lavando ou
encerando dependências, móveis, utensílios e instalações, para manter as condições de
higiene e conservá-los.

Atribuições e Funções:
1. Ser assíduo e pontual, cumprindo a respectiva escala de serviço;
2. Usar o uniforme e cuidar bem dele;
3. Remover o pó de móveis, paredes,
paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanandoespanando
os ou limpando-os
os com vasculhadores, flanelas ou vassouras apropriadas, para
conservar-lhes
lhes a boa aparência;
4. Limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os,
varrendo
lavando-os
os ou encerando-os
encerando
e passando
ndo aspirador de pó, para retirar poeira e detritos;
5. Limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano ou esponja
embebidas em água e sabão e outros meios adequados, para manter a boa aparência
dos locais;
os com água e sabão, detergentes e
6. Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os
desinfetantes e reabastecendo-os
reabastecendo os de papel sanitário, toalhas e sabonetes, para
conservá-los
los em condições de uso;
7. Efetuar entregas de cartas e encomendas aos ocupantes do Edifício, quando solicitado
pelo Zelador;
8. Proceder a limpeza das áreas comuns do Edifício, varrendo diariamente as garagens,
corredores, escadas e etc.;
9. Lavar periodicamente o parquinho, calçadas, corredores, paredes, garagens, tapetes
dos elevadores, etc.;
10. Tirar manchas dos corredores e paredes, usando material próprio;
11. Encerar a mureta do parquinho e entrada do Edifício;
12. Limpar vidros, janelas, extintores, caixas de incêndio, portas e cabine dos elevadores;
13. Recolher e/ou auxiliar no recolhimento do lixo, usando o carrinho próprio, observando
o horário
orário determinado para tal, colocando-o
colocando o em local próprio e devidamente
embalado;
14. Verificar periodicamente se existem objetos na marquise, tais como lixo, roupa, etc., e
desentupir os canos de água fluvial;
15. Auxiliar o Zelador, quando solicitado;
16. Substituir qualquer empregado, quando solicitado, executando as atribuições do cargo
substituído;
17. Informar ao Zelador, qualquer irregularidade observada no Edifício;
18. Tratar os moradores e visitantes, com respeito e urbanidade;
19. Desempenhar outras atribuições pertinentes
pertinen ao cargo.
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