DIVULGAÇÃO DE VAGAS
Vaga:
Tipo de contratação:
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço (Local de trabalho):
Bairro
Vila Nova
Contato:
Camila Soares
Forma de candidatura:

Eletricista (manutenção predial)
Emprego

Estágio

Aprendizagem

Site:
Av. Dr. Antônio João Abdala, 260 - CA 35
Cidade
Estado
Cajamar
SP
Enviar currículo via Whats App Telefone: (11) 93331-9792
Obs:
Email
Telefone
Pessoalmente

Executar pequenas instalações com perfilados, tubulações, eletro- calhas, suportes, fazer
cortes em alvenarias, furação em lajes, limpeza de oficina e almoxarifado. Executar
manutenções preventivas e corretivas. Eventuais manobras em subestações de média e baixa
tensão. Transporte de materiais, montagem de andaimes, escada, limpar oficina e
almoxarifado. Organizar materiais no almoxarifado, atender ordens de serviço, atender os
usuários. Fazer fechamento da enfiação em quadros. Interpretar projetos. Preencher
relatórios de inspeção e de manutenção. Verificar o estado de conservação e executar a
manutenção elétrica dos empreendimentos, máquinas, motores e outros componentes das
instalações prediais, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso. Fazer manutenção
Principais Atribuições do da rede elétrica em todo o imóvel utilizado pela a empresa, verificando cabos, fios e outros
dispositivos. Fazer a montagem ou reforma de sistemas elétricos, painéis e outros comandos,
Cargo:
visando o perfeito funcionamento dos equipamentos elétricos. Preparar a infraestrutura
elétrica para a instalação de equipamentos em geral, centrais telefônicas, computadores e
outros equipamentos de escritório. Efetuar a troca de lâmpadas, reatores e outras peças nos
sistemas de iluminação nas dependências da empresa, atendendo a solicitação dos setores.
Controlar o uso / consumo dos materiais elétricos, com identificação do trabalho realizado e
material consumido. Determinar o serviço de elétrica que precisa ser feito externamente,
fazendo a avaliação do trabalho após sua execução. Especificar e solicitar o material a ser
utilizado. Manter o local de trabalho limpo e organizado e demais atividades pertinentes a
função.

Conhecimento em manutenção predial. Experiência em comandos elétricos e
eletricidade predial. Conhecimento de equipamentos / ferramental, leitura de
Formação e
projetos (básico) e diagramas elétricos. Necessário possuir certificado de curso de
Pré-requisitos:
NR10 (40 horas) e certificados de formação na área. Ensino Médio completo.
Necessário possuir disponibilidade de horário.
Quant. de vagas:
3
Escalas de trabalho variadas
Horário de trabalho:
1.892,00 + 30% de
Salário:
periculosidade
Assistência médica, odontológica e seguro de vida, Vale refeição: R$ 22,76 ao dia trabalhado e
Benefícios:
Vale transporte
Data do Anúncio:
29/10/2020
Email para divulgação de vagas: vivenciaprofissional135@sesisenaisp.onmicrosoft.com

Escola SENAI "Suzana Dias"
Estrada Tenente Marques, 5300 - Fazendinha
11 4156-9350
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