
 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

AUXILIAR DE LIMPEZA 

 

Título do Posto:  Auxiliar de Limpeza 

Localização do Posto:               Escritório do WWF em Maputo 

Reporta a:   Administração  

Funções Gerais: 

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

Tarefas específicas: 

• Ser assíduo e pontual, cumprindo a respectiva escala de serviço;  
• Usar o uniforme e cuidar bem dele; 
• Remover o pó de móveis, paredes, tectos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou 

limpando-os com vasculhadores, flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa 
aparência; 

• Limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os ou encerando-os e 
passando aspirador de pó, para retirar poeira e detritos; 

• 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; 

• Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água e sabão, detergentes e desinfetantes e 
reabastecendo-os de papel sanitário, toalhas e sabonetes, para conservá-los em condições de uso; 

• Efetuar entregas de cartas e encomendas aos ocupantes do Edifício, quando solicitado pelo 
Zelador; 

• Proceder a limpeza das áreas comuns do Edifício, varrendo diariamente as garagens, corredores, 
escadas e etc.; 

• Lavar periodicamente o parquinho, calçadas, corredores, paredes, garagens, tapetes dos 
elevadores, etc.; 

• Tirar manchas dos corredores e paredes, usando material próprio; 
• Limpar vidros, janelas, extintores, caixas de incêndio; 
• Recolher e/ou auxiliar no recolhimento do lixo, usando o carrinho próprio, observando o horário 

determinado para tal, colocando-o em local próprio e devidamente embalado; 
• Substituir qualquer empregado, quando solicitado, executando as atribuições do cargo 

substituído; 
• Tratar os colaborares e visitantes, com respeito e urbanidade; 
• Desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo. 

 
 
 
 



 
 

Requisitos: 

• Ensino médio; 
• Pelo menos 2 anos de experiência de trabalho em serviços de Limpeza; 
• Elevado nível de responsabilidade; 
• Conhecimentos de língua portuguesa (fala e escrita); 
• Dinâmico e proactivo. 
• Disponibilidade Imediata 

 
Relações de Trabalho 

Internas: Interage com o pessoal do Escritório (trabalhadores e visitantes oficiais);  

Externas: Interage com os provedores de serviços públicos e privados;  

 

O presente Termo de Referência cobre as responsabilidades principais e transmite o espírito do tipo 
de tarefas que são esperadas de forma proactiva do trabalhador. Outras tarefas podem-lhe ser 
incumbidas segundo as necessidades da Organização. 

 

Preparado por ………………………………….   Data: ……………………………….. 

Aprovado por………………………………...........Data: ………………………………. 

Aceite pelo trabalhador: …………………………Data: ………………………………. 
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