
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Manutenção 

 

Área: Serviços Gerais 
 

Revisão: 00 Data:  01/12/2011 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Serviços Gerais Área:  Serviços Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente verifica as condições de conservação e manutenção das instalações, 

máquinas e equipamentos da empresa observando a necessidade de reparos, 

substituição de componentes, reformas e pintura zelando pelo bom estado e uso dos 
mesmos. 

 

 Aciona a manutenção interna ou inicia o processo para contratação de assistências 

técnicas, empreiteiras e outros serviços externos. Analisa propostas, cota preços e 
prazos, verifica a redação de contratos de prestação de serviços, etc. e submete à 

apreciação do superior, para aprovação. 

 

 Acompanha a realização dos serviços de manutenção contratados observando as 

condições contratuais e provendo o apoio necessário. Orienta as áreas internas afetadas 
pelo serviço orientando-os quanto ao prazo do trabalho, esclarecendo dúvidas, etc. 

visando a conclusão dos trabalhos nos prazos fixados e com o menor impacto possível. 

 

 Mantém organizado o arquivo de correspondência bem como de plantas, projetos, 

croquis, manuais técnicos, etc. para consultas. 

 

 Na eventualidade da execução de obras maiores atua no controle operacional dos 

serviços abrangendo a administração do contrato, medições, avaliação da qualidade, 

observando a segurança na área, acompanhando ensaios e testes, etc. provendo ao 
superior informações para controle, liberação e pagamentos. 

 

 Orienta o trabalho de 1 Manutencista para a realização de manutenções mecânicas, 

elétricas e prediais de natureza simples. 

Descrição sumária:  

Reportando-se ao Supervisor de Serviços Gerais  dá suporte administrativo para a realização 

de serviços de manutenção preventivos e corretivos nas instalações, máquinas e equipamentos 

da empresa efetuando contatos com empresas especializadas, cotando preços, observando o 

andamento dos serviços no prazo combinado bem como processando e controlando toda a 

documentação referente. 

Orienta o trabalho do Manutencista para serviços simples. 

 



 
(cont.) 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos: Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                         Data:  02/01/2012 
 

 

 


