
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Encanador 

 

Função: Manutenção e 

conservação de instalações 

hidráulicas 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Líder de Manutenção Área:  Manutenção 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente estuda o trabalho a ser executado, analisando desenhos e/ou esquemas, 

especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações.  

 

 Marca os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, lajes e pisos, 
utilizando instrumentos de marcação, para orientar a instalação ou reparo do sistema . 

 

  Abre valetas no solo e rasgos nas paredes guiando-se pelos pontos-chave e utilizando 

ferramentas manuais ou mecânicas, para colocar os tubos e peças complementares. 

 

 Executa o corte, roscamento, curvatura e união dos tubos, utilizando serra manual, 

tarraxas, bancada de curvar e outros dispositivos mecânicos, para formar a linha de 
tubulação. Posiciona e fixa os tubos baseando-se no projeto, esboços, esquemas e 

croquis  utilizando parafusos, porcas e conexões, solda ou argamassa  para montar a 
linha de condução do fluido e outras ligações, veda as juntas, empregando material 

apropriado, para eliminar as possibilidades de vazamento. 

 
  

  Instala e/ou repara louças sanitárias, válvulas, condutores de esgotos, caixa d'água, 

chuveiros, metais e outras partes componentes das instalações hidráulicas utilizando 
níveis, prumos, ferramentas manuais, soldas e outros dispositivos, para possibilitar a 

utilização das mesmas em construções. Desentope tubulações e calhas removendo 

detritos que dificultam o fluxo de fluídos. 
  

 
 

Descrição sumária: 

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

hidráulico nas unidades das empresas clientes de forma a mantê-lo em perfeitas condições de 

uso bem como cuida da instalação de tubulação, registros, louças sanitárias, chuveiros, 

condutores de esgoto, etc.  

 



 
 

 
(cont.) 

 
 Monta e instala registros e outros acessórios da tubulação fazendo as conexões 

necessárias com os aparelhos para completar a instalação do sistema. Testa as 

tubulações, utilizando ar comprimido ou água sobre pressão e observando manômetros, 

para assegurar-se da vedação de todo o sistema e repará-lo caso seja localizado 
vazamento. 

 
  

 Executa o fechamento de furos e rasgos nas paredes, laje ou piso, e a renovação da 

pintura, para restabelecer as condições privativas da edificação. 

 

 

 Utiliza-se de material apropriado (martelo, alicates, chaves de fenda, solda e outros 

recursos ) além de máquinas mecânicas ou elétricas  ( serra, furadeira, aparelho de ar 

comprimido, etc.) na execução das tarefas zelando pela  organização e seu perfeito 
estado de conservação, obedece a procedimentos específicos adquiridos em 

treinamentos para o seu uso bem como o de equipamentos de segurança para 
preservar-se de riscos e acidentes de trabalho. Controla o uso/consumo dos materiais 

hidráulicos utilizados, com identificação do trabalho realizado e material consumido 
além de especificar e solicitar o material a ser utilizado na manutenção e  cuida da 

ordem e limpeza do local de trabalho removendo resíduos, lixo, material para descarte, 

etc. 
 
 

 Eventualmente pode participar de montagens ou instalações hidráulicas 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, acompanha os testes e instrui-se para responsabilizar-se pela manutenção 

futura. 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 

Habilidades técnicas:  (-) 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Agilidade de raciocínio 

 Iniciativa 

 Relacionamento interpessoal 

                                                                                                                                                  Data: 30/01/2013 
 
 



 

 


