
            DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Eletricista de Manutenção 
 

Função: Manutenção Elétrica 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 0 Data:  01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Líder da Manutenção Área:  Manutenção 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz a manutenção elétrica de máquinas, equipamentos, painéis, comandos 

e instalações  da empresa atendendo a uma programação definida pelo superior ou 

conforme solicitação de serviço visando garantir o seu adequado funcionamento e 
prolongar sua vida útil  utilizando-se de material e aparelhos portáteis (chaves, alicates, 

instrumentos de medição ou equipamento de solda oxi-acetilênica ou elétrica): 

desmonta o  equipamento, identifica, revisa ou repara o defeito, substitui peças,  torna 
a montar e testa o  serviço realizado, liberando sua utilização. 

 
 Faz a verificação diária de geradores, bombas e outros equipamentos eletroeletrônicos 

fundamentais para a atividade da empresa com anotação em planilha específica, para 

controle. 
 

 Orienta os usuários sobre as condições de funcionamento e operação dos equipamentos 

eletroeletrônicos, visando otimizar o desempenho desses equipamentos e evitar paradas 

por quebra ou defeito. 
 

 
 Zela pela ordem e limpeza do material e local de trabalho  bem como mantém 

organizado e em perfeito estado de conservação as ferramentas e materiais utilizados 

nas suas atividades, obedece às normas e procedimentos de segurança do trabalho, 

utilizando equipamentos individuais de proteção,   controla o uso/consumo dos 
materiais elétricos, com identificação do trabalho realizado e material consumido além 

de especificar e solicitar o material a ser utilizado na manutenção. 
 

 Utiliza-se de ferramentas manuais (alicates, chaves de fenda, furadeira elétrica, etc.) 

além de instrumentos de medição de baixa complexidade. 
 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Manutenção faz a manutenção elétrica preventiva e corretiva de 

máquinas e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso 

bem como participa de sua instalação e montagem. 

 

 

 

 



(cont.) 
 

 Eventualmente pode participar de montagens ou instalações elétricas de novas 

máquinas e equipamentos atuando em conjunto com a equipe do fornecedor ou 
fabricante ou sob orientação do superior: participa da elaboração, lê ou interpreta 

desenhos e esboços, orienta obras civis se necessário, monta e desmonta a estrutura, 
adapta peças, faz ligações elétricas e extensões de fios, posiciona luminárias, fixação de 

interruptores e outros,  limpa, acompanha os testes e instrui-se para responsabilizar-se 
pela manutenção futura. 

 

 Faz manobras nas cabines elétricas de alta tensão para troca de disjuntores, ligando e 

desligando circuitos que alimentam o sistema elétrico das unidades em eventuais 
quedas de energia. 

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

 

 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Formação Técnica SENAI – Eletricista de Manutenção - completo 
 
 

Habilidades técnicas: Curso NR 10 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 

 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
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