
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Manutenção       
 

Função: Coordenar e 
supervisionar a manutenção 

mecânica e eletroeletrônica da 
empresa 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 

 

Área: Diretoria Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona os serviços de manutenção 

eletroeletrônica e mecânica, preventiva e corretiva, de máquinas, equipamentos e 

instalações prediais da empresa zelando pelo seu adequado funcionamento ou busca de 
melhorias: lê, interpreta ou esboça desenhos e croquis para orientação do trabalho a 

ser realizado, requisita os recursos internos e externos necessários (mão-de-obra, 
equipamento, projetos disponíveis, etc.), acompanha e libera o serviço executado. 

Mantém registro das atividades executadas para avaliação do desempenho da área, 

atualização da programação de manutenção, apropriação de despesas e controles. 
 

 Planeja, coordena e supervisiona os serviços de manutenção predial abrangendo a 

reforma e construção de pequenas obras de alvenaria baseando-se em projetos, 
esboços ou desenhos: requisita os recursos necessários, acompanha a execução do 

trabalho, avalia e libera para uso. Mantém registro das atividades executadas para 
avaliação do desempenho da área, atualização da programação de manutenção, 

apropriação de despesas e controles. 

 

 Planeja, coordena e supervisiona serviços técnicos de manutenção realizados por 

terceiros suprindo-os com as informações necessárias, orientando-os quanto às 
particularidades dos equipamentos ou informando-se para incumbir-se de manutenções 

futuras. 
 

 
 Solicita compras de material necessário para os serviços de manutenção conforme a 

programação realizada ou necessidades. Preenche a documentação necessária, colhe 

autorização e encaminha à área de Compras para efetivar o pedido. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se a Diretora Geral planeja, coordena e supervisiona os serviços de manutenção 

eletroeletrônica e mecânica, preventiva ou corretiva, de máquinas, equipamentos e instalações da 

empresa bem como de manutenção predial abrangendo a construção ou reforma de pequenas obras de 

alvenaria. 

Define a programação periódica de manutenção e disponibiliza ou requer os recursos necessários, 

internos ou externos. Acompanha serviços terceirizados contratados para manutenções específicas ou 

novas instalações provendo-lhes do apoio necessário e instruindo-se para orientações futuras. 

Supervisiona 5 subordinados entre Eletrotécnicos, Mecânicos, Pedreiros e Auxiliares. 

 

 



 
(cont.) 

 
 

 Zela pela segurança da operação observando o correto uso dos EPIs, dos equipamentos 

e ferramentas utilizadas pela equipe, solicitando sua manutenção quando necessário, 
treina os subordinados, participa no processo de movimentação de pessoal (seleção, 

transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza e disciplina na área 
visando seu bom desempenho e sua contribuição para os resultados da empresa.  

 

 Atende fornecedores e prestadores de serviços de manutenção para a cotação de 

trabalhos, avaliação da qualidade dos mesmos, viabilidade de execução, etc. Analisa as 

propostas, dá seu parecer e encaminha ao superior para aprovação. 

 

 Mantém-se atento às inovações e tendências tecnológicas do mercado aplicáveis na sua 

área de atuação mediante leitura de bibliografia especializada, pesquisas de mercado, 

acessos à Internet, etc.  
 

 

 Periodicamente prepara relatórios, mapas demonstrativos e indicadores sobre o 

desempenho da área para apreciação do superior bem como atualiza os laudos técnicos 
dos equipamentos, para controle e auditorias. Participa de reuniões com as demais 

áreas nas quais discutem-se resultados, planos de ação, necessidade de recursos e 
apoio, suporte técnico, novos projetos, elaboração do budget, etc. visando atingir 

melhores resultados no seu campo de atuação bem como responsabiliza-se pela 
organização dos recursos da área e administração da equipe de trabalho. 

 

 Anualmente elabora a programação de manutenção das máquinas e equipamentos 

(parada) visando a eficácia do atendimento com a mínima interrupção possível no 
processo produtivo. Avalia o desempenho do equipamento no período anterior, atenta 

para as observações dos Manuais de Manutenção, preenche as folhas de serviço para 
acompanhamento no período, prevê os recursos necessários e o prazo para o serviço, 

define prioridades e discute o plano com o superior imediato, visando sua aprovação. 

Mantém a programação disponível para uso dos subordinados.  
 

 
 Eventualmente pode participar de projetos de aquisição e instalação de novos 

equipamentos e sistemas auxiliando na definição das características dos mesmos, 

elaborando ou interpretando plantas e desenhos técnicos, informando-se sobre suas 
aplicações e sua compatibilidade em relação ao parque já instalado bem como para 

instruir-se visando adequar manutenções futuras e orientação à equipe. 

 
 

 Supervisiona 5 subordinados entre Eletrotécnicos, Mecânicos, Pedreiros e Auxiliares. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo  (Mecânica, Eletrotécnico, Eletrônica) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 



 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 

 

 


