
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Encarregado de Manutenção 

 

Função: Liderar equipe de 

manutenção nas Unidades 

Área: Manutenção 
 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Supervisor Manutenção Área:  Manutenção 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa serviços de manutenção elétrica, 

mecânica e civil em instalações, máquinas e equipamentos em clientes: verifica as 

solicitações de serviços de manutenção emitidas pelo cliente ou circula pelos locais para 
aferir as necessidades, avalia as condições para a realização da tarefa, solicita o 

material necessário, indica e orienta os profissionais para a execução, inspeciona a 

realização do trabalho e libera para uso. Mantém registros do serviço executado para 
controle do superior e observância do contrato. 

 
 Acompanha a programação de serviços de manutenção periódica em máquinas, 

equipamentos e instalações de clientes, de acordo com as condições do contrato 

firmado: acessa os registros da programação, indica e orienta os profissionais para a 
tarefa, fiscaliza o trabalho e libera para o uso, registrando a atividade para controle. 

 

 
 

 Zela pela segurança da operação observando o correto uso de ferramentas , materiais e 

equipamentos manuais (máquinas de solda, furadeiras, serras elétricas, etc.) bem como 
sua conservação  mantendo-o disponível em local adequado solicitando sua 

manutenção quando necessário. 

 
 Treina os subordinados, participa no processo de movimentação de pessoal (seleção, 

transferências, promoções e avaliações ), distribui e recolhe EPIs e cartões de registro 

de ponto, entrega vales-benefício, cuida da ordem e disciplina da equipe fiscalizando o 
uso adequado do uniforme, assiduidade, sugerindo transferência de funcionários, 

punições e demissões. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Manutenção orienta, supervisiona e/ou executa serviços de 

manutenção elétrica, mecânica e civil, preventiva e corretiva, em instalações, máquinas e 

equipamentos em  clientes. 

Lidera  equipe de profissionais (Eletricistas, Pedreiros, Pintores, Encanadores, etc.) qualificados 

ou semiqualificados. 

 



 
 
(cont.) 

 

 Periodicamente controla e solicita a reposição de materiais de consumo quando 

necessário. 

 

 Lidera  equipe de profissionais (Eletricistas, Pedreiros, Pintores, Encanadores, etc.) 

qualificados ou semiqualificados. 

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

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Formação SENAI completo (Mecânica Geral) 
 
 

Habilidades técnicas:  (-) 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a  5 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data: 30/01/2013 
 

 


