
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Engenheiro Mecânico 
 

Função: Desenvolve e 
acompanha projetos 

mecânicos da empresa 

Área: Manutenção Mecânica 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Técnico 

 

Área: Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe e estuda propostas para o desenvolvimento de projetos mecânicos 

pela empresa visando atender às necessidades dos clientes. Avalia as normas e 
especificações visando adequar o projeto ou aplicar novos conceitos. 

 

 Concebe o produto incluindo estudos teóricos: faz pesquisas bibliográficas, consulta 

sites da Internet, valoriza o projeto levantando custos dos matérias e componentes 

 

 Executa o projeto fazendo os cálculos necessários, esboçando ou desenhando          

diagramas, orientando a montagem dos componentes, testes e ensaios, etc.          

registrando todos os dados para compor a documentação técnica do projeto.  

 

• Mantém contatos com os clientes atualizando-os quanto ao andamento do          
projeto, esclarecendo dúvidas, etc. bem como reúne-se com parceiros e           

fornecedores   visando   manter o cronograma inicialmente definido e os           padrões 
de qualidade estabelecidos. 

 

 Mantém-se informado sobre novos conceitos, literatura técnica, novos           

equipamentos, softwares, cursos de treinamento, etc. para atualização           

tecnológica e suporte às demais áreas da empresa. 
 

 Periodicamente pode assumir a coordenação de um projeto reunindo Técnicos        e 

Engenheiros para o seu desenvolvimento e execução: distribui tarefas e      
responsabilidades       fixa cronograma de ação, cobra resultados, treina a equipe, etc. 

           etc. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Técnico desenvolve projetos mecânicos para a empresa e 

acompanha sua execução, testes e instalação conforme estudos e especificações de clientes. 

 

 

 



 

(cont.)     

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior de Engenharia Mecânica 
 
 

Treinamentos:  Office básico  
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 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 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


