
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar de Conservação       
 

Função: : Efetuar a limpeza e 
conservação nas dependências 

externas da empresa. 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Manutenção 
 

Área: Manutenção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa serviços mais intensos de limpeza nas dependências externas da 

empresa: varre o pátio e calçadas rastela gramados, poda árvores, lava toldos e 

fachadas, movimenta móveis, remove detritos de canaletas, limpa ventiladores e 

luminárias, etc. podendo atuar em escadas e plataformas elevadas. 
 

 Efetua pequenos serviços de conservação em mesas, armários e encanamentos 

(conserto ou destravamento de portas, fixação de parafusos, substituição de ripas de 
madeira nos “pallets”, desentupimento de pias e lavatórios, etc.). 

 

 Utiliza-se de material (vassouras, aspiradores de pó, máquina VAP, etc.) e produtos de 

limpeza (removedores, sabão e produtos químicos em geral) além de ferramentas 
simples (chaves de fenda e martelo, por exemplo) na execução das tarefas obedecendo 

a procedimentos específicos adquiridos em treinamentos bem como de equipamentos 
de segurança para preservar-se de riscos e acidentes de trabalho. Cuida da organização 

e limpeza do material utilizado. 

 

 Periodicamente executa serviços pontuais de limpeza, de natureza mais minuciosa, 

conforme programação: lavagem de vidros, remoção de entulhos, limpeza das caixas 

d´água, apoio em dedetização do ambiente, etc. 

 

 Pode, eventualmente, auxiliar nos serviços de construção, reformas e pintura de 

alvenaria: demole estruturas de cimento, escava valas, assenta telhas e azulejos, 
prepara a argamassa misturando areia, cimento e cal e transporta para o local da obra, 

demarca faixas de sinalização, retoca pinturas, busca ferramentas bem como cooperar 
nos serviços regulares de limpeza interna. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Manutenção executa serviços mais intensos de limpeza e 

pequenos serviços de conservação nas dependências externas da empresa. 

 

 



  
(cont.) 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Fundamental 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 
 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 

 

 


