Equipe Evolution Residence
• Atividades e Competências
Ø Zelador:
o Exercer funções de orientador, competindo-lhe vistoriar os Agentes de
Limpezas nos serviços do dia, providenciando a entrega do material e
equipamentos necessários ao serviço e proceder à fiscalização dos
trabalhos, comunicando ao síndico quaisquer irregularidades
constatadas;
o Verificar o funcionamento dos equipamentos sob a guarda do
condomínio Evolution Residence e, no caso de algum defeito, avisar
imediatamente a RPY para as providências necessárias;
o Vistoriar o funcionamento no condomínio Evolution Residence da rede
elétrica, das lâmpadas, sensores, sistema de CFTV, automação, sistemas
hidráulicos, encanamento e fornecimento de gás, interfones, maquinário
da piscina, sistema de portões das garagens, fechaduras e portas, vistoria
de salão de festas, sauna, piscina e academia de ginástica;
o Controlar a entrada de água nos reservatórios e verificar o
funcionamento das bombas de recalque e sucção;
o Receber, registrar no livro de protocolo de correspondências as
encomendas expressas, via SEDEX, aviso de recebimento, e outras, ainda
distribuir correspondências e encomendas nos apartamentos ou caixas
próprias;
o Manter as portarias fechadas, principalmente as de acesso ao
condomínio Evolution Residence;
o Não permitir a entrada de pessoas estranhas ao condomínio, sem o
consentimento dos responsáveis;
o Atender eventuais orientações emanadas do Síndico;
o Acionar os telefones de emergência, em caso de necessidades;
o Registrar diariamente no livro de ocorrências as anormalidades
acontecidas, mesmo que não exija resposta ou solução imediata, para
que o Síndico ou Subsíndico e/ou responsável tomem conhecimento em
tempo oportuno;

o Receber e orientar pessoas que chegam ao condomínio Evolution
Residence;
o Controlar e autorizar a subida de qualquer prestador de serviço ao
telhado do condomínio Evolution Residence; somente se estiver
autorizado pelo responsável competente, qualquer instalação de antenas
ou similar após a comprovação do responsável;
o Executar serviços de recepção e triagem da portaria, baseando-se em
regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem e a
segurança dos seus condôminos;
o Atender sempre a todos, indistintamente, com receptividade e respeito
prestando as informações e auxiliando sempre que possível;
o Atender para o uso correto dos elevadores, observando e evitando
excesso de lotação de cargas ou a retenção injustificada nos andares;
o Fiscalizar, em caso de necessidade, o uso dos elevadores, desde que a sua
função não seja prejudicada. Em caso de interrupção no funcionamento
dos mesmos, acionar a Atlas Schindler para as devidas providências;
o Não abandonar seu posto para atender favores a qualquer pessoa,
mesmo que sejam condôminos, prestadores de serviços, dentre outros,
e vetar o acesso destes as unidades residenciais, a menos que seja
autorizado pelo Síndico ou Condômino responsável;
o Qualquer material somente deverá ser recebido depois de devidamente
conferido com a nota de entrega;
o Quando a mercadoria for destinada a algum dos Condôminos, este
deverá ser notificado por meio de seu interfone e/ou caixa de
correspondência;
o Em caso de qualquer emergência, avisar o Síndico. Na ausência deste,
avisar o Subsíndico e, em sua ausência, membros do Conselho de Fiscal;
o Na ausência dos Agentes de Limpeza, executar os serviços de limpeza no
seu posto de trabalho;
o Coordenar o serviço de limpeza das áreas comuns do Condomínio
Evolution Residence e fiscalizar o andamento dos serviços gerais;
o Não manter conversação íntima entre os Condôminos, Locatórios,
Empregados, ou qualquer outra pessoa no horário de trabalho, evitando
comentários que não forem relacionados com os seus afazeres;
o Executar com zelo e capricho estes e outros serviços similares que lhe
competem;

o Informar a RPY sempre que houver falta de funcionário, independente do
motivo;
o No seu horário de trabalho pode substituir o Porteiro em seu horário de
almoço e lanche;
o Percorrer, sistematicamente, as áreas comuns do Condomínio Evolution
Residence a que compete, para assegurar-se de que não há nenhuma
anormalidade.

Ø Porteiro Diurno:
o Ligar e desligar as luzes dos pilotis, halls e áreas comuns, nos horários
previstos;
o Receber, registrar no livro de protocolo de correspondências e as
encomendas expressas, via SEDEX, aviso de recebimento e outras, ainda
distribuir correspondências e encomendas nas unidades residenciais ou
caixas próprias;
o Manter as portarias fechadas, principalmente as de acesso ao
Condomínio Evolution Residence;
o Não permitir a entrada de pessoas estranhas ao Condomínio Evolution
Residence, sem o consentimento dos responsáveis;
o Atender eventuais orientações emanadas do Síndico;
o Acionar os telefones de emergência, em caso de necessidade;
o Registrar diariamente no livro de ocorrências as anormalidades
acontecidas, mesmo que não exija resposta ou solução imediata, para
que o Síndico ou Subsíndico e/ou Responsável tomem conhecimento em
tempo oportuno;
o Receber e orientar pessoas que chegam ao Condomínio Evolution
Residence;
o Executar serviços de recepção e triagem na guarita, asseando-se em
regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem e segurança
dos Condôminos;
o Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, procurando identifica-las para
vedar a entrada de pessoas suspeitas;
o Atender sempre a todos, indistintamente, com receptividade e respeito
prestando as informações e auxiliando sempre que possível;

o Anunciar as pessoas que procurarem os Condôminos para poderem ter
acesso às unidades residenciais;
o Executar serviços de central de portaria, abrindo as portarias para os
Condôminos através de toques eletrônicos;
o Não abandonar seu posto para atender favores a qualquer pessoa,
mesmo que sejam os Condôminos, Prestadores de Serviços dentre
outros, e vetar o acesso destes às unidades residenciais a menos que seja
autorizado pelo Síndico ou Condômino Responsável;
o Qualquer material somente deverá ser recebido depois de devidamente
conferido com a nota de entrega;
o Quando a mercadoria for destinada a algum dos Condôminos, este
deverá ser notificado por meio do seu interfone e /ou caixa de
correspondência;
o Em caso de qualquer emergência, avisar o Síndico. Na ausência deste,
avisar o Subsíndico e, em sua ausência, membros do Conselho de Fiscal;
o Na ausência dos Agentes de Limpeza, executar os serviços de limpeza no
seu posto de trabalho;
o Não manter conversação íntima entre os Condôminos, Locatórios,
Empregados, ou qualquer outra pessoa no horário de trabalho, evitando
comentários que não forem relacionados com os seus afazeres;
o Executar com zelo e capricho estes e outros serviços similares que lhe
competem.

Ø Porteiro Noturno:
o Percorrer, sistematicamente, as áreas comuns do Condomínio
Evolution Residence que o compete, para assegurar-se de que não há
nenhuma anormalidade;
o Não permitir aglomeração de pessoas no pilotis e portarias depois das
22 horas;
o Não permitir o acesso de pessoas aos telhados quando não
autorizadas;
o Não permitir a entrada de pessoas estranhas no Condomínio
Evolution Residence, sem o consentimento dos responsáveis;
o Acionar os telefones de emergência, em caso de necessidade;

o Ligar e desligar as luzes dos pilotis, halls e áreas comuns, nos horários
previstos;
o Controlar a entrada de água dos reservatórios e verificar o
funcionamento das bombas de recalque e sucção;
o Manter as portarias fechadas, principalmente as de acesso ao
Condomínio Evolution Residence;
o Não permitir a entrada de pessoas estranhas ao Condomínio
Evolution Residence, sem o consentimento dos responsáveis;
o Atender eventuais orientações emanadas do Síndico;
o Registrar diariamente no livro de ocorrências as anormalidades
acontecidas, mesmo que não exija resposta ou solução imediata, para
que o Síndico ou Subsíndico e/ou responsável tomem conhecimento
em tempo oportuno;
o Receber e orientar pessoas que chegam ao Condomínio Evolution
Residence;
o Executar serviços de recepção e triagem da portaria, baseando-se em
regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem e a
segurança dos seus Condôminos;
o Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, procurando identifica-las para
vedar a entrada de pessoas suspeitas;
o Atender sempre a todos, indistintamente, com receptividade e
respeito prestando as informações e auxiliando sempre que possível;
o Anunciar as pessoas que procurarem os Condôminos para poderem
ter acesso às unidades residenciais;
o Executar serviços de central de portaria, abrindo as portarias para os
Condôminos através de toques eletrônicos;
o Fiscalizar, em caso de necessidade, o uso dos elevadores, desde que
a sua função não seja prejudicada. Em caso de interrupção no
funcionamento dos mesmos, acionar a Atlas Schindler para as devidas
providências;
o Não abandonar seu posto para atender favores a qualquer pessoa,
mesmo que sejam os Condôminos, Prestadores de Serviços dentre
outros, e vetar o acesso destes às unidades residenciais a menos que
seja autorizado pelo Síndico ou Condômino Responsável;

o Em caso de qualquer emergência, avisar o Síndico. Na ausência deste,
avisar o Subsíndico e, em sua ausência, membros do Conselho de
Fiscal;
o Na ausência dos Agentes de Limpeza, executar os serviços de limpeza
no seu posto de trabalho;
o Não manter conversação íntima entre os Condôminos, Locatórios,
Empregados, ou qualquer outra pessoa no horário de trabalho,
evitando comentários que não forem relacionados com os seus
afazeres;
o Executar com zelo e capricho estes e outros serviços similares que lhe
competem.

ü Competências ao Agente de Limpeza:

o Limpar o hall de entrada do Condomínio Evolution Residence e dos
andares (diariamente);
o Limpar as escadarias (diariamente);
o Limpar o salão de festa e mobiliário;
o Limpar os elevadores;
o Limpar os vidros, esquadrias, paredes, tetos, luminárias, móveis e
utensílios;
o Lavar o piso em geral (semanalmente);
o Recolher o lixo;
o Colocar o lixo para ser recolhido pela SLU de forma adequada (cleta
seletiva);
o Limpar e desinfetar as lixeiras;
o Limpar a copa de uso dos funcionários da RPY;
o Remover detritos dos jardins e regar as plantas;
o Limpar as grades de ventilação das garagens e do pilotis, os ralos de água
pluviais, as caixas de gordura e etc;
o Lavar as garagens mensalmente;
o No seu horário de trabalho pode substituir o porteiro em seu horário de
almoço e lanche;

o Receber orientações do seu superior imediato, trocando informações
sobre os serviços e as ocorrências para assegurar continuidade ao
trabalho;
o Não manter conversação íntima entre os Condôminos, Locatórios,
Empregados, ou qualquer outra pessoa no horário de trabalho, evitando
comentários que não forem relacionados com os seus afazeres;
o Executar com zelo e capricho estes e outros serviços similares que lhe
competem;
o Não abandonar seu posto de trabalho para atender favores a qualquer
pessoa;
o Zelar pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas
utilizadas, bem como da mobília e instalações do Condomínio Evolution
Residence.
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