
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Instalador de Antena 
 

Função: Montagem da 
estrutura e sistema de 

antenas 

Área: Montagem 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Montagem 
 

Área: Montagem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe projetos para a instalação de antenas retransmissoras e receptoras 

de sinais de áudio nas áreas de atuação das empresas clientes constando de croquis e 

esboços de orientação, desenhos detalhados, lista de materiais, etc. 

 
 Separa todo o material necessário para a execução, como: suportes, parafusos, 

braçadeiras, cabos de alimentação, equipamentos de proteção individual, ferramentas, 

etc. e dirige-se ao local da instalação para a montagem do artefato. 

 

 Executa a montagem da antena galgando a estrutura e ajustando e adaptando peças e 

componentes, interligando cabos e fios aos “containers” de telecomunicação, 

providenciando o aterramento, etc. obedecendo a instruções de montagem e utilizando-

se de ferramentas e aparelhos de medição, como: waltimetro, multímetro, ferro de 
soldagem, monitor de serviços (HP) e outros. 

 

 Acompanha os testes iniciais da operação do equipamento atentando para a 

necessidade de ajustes ,  substituição de peças ou orientação para a equipe técnica 
local visando futuras manutenções. 

 

 Auxilia na montagem dos “racks” ou “sites” (armários) nos quais são montados os 

equipamentos para a integração do sistema: dispõe os componentes, faz ajustes, fixa 
nos “pallets” , realiza testes e torna a desmontar visando liberá-los para despacho e  

instalação nas unidades dos clientes. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Montagem executa a montagem de antenas retransmissoras  

e receptoras de sinais de áudio nas áreas de atuação das empresas clientes. 



 

(cont.) 

 

 Cuida da ordem e limpeza do local, equipamentos e ferramentas de trabalho solicitando 

serviços de manutenção quando necessário bem como zela pela segurança na operação 

utilizando-se de EPIs apropriados. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio Técnico (Eletrônica, Elétrica) completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                            Cursos NR 10 (Eletricidade – 40 horas) 

                     Cursos NR 35 (Altura – 40 horas) 
 

Experiência  acumulada:  De1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Criatividade e inovação 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


