
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Marceneiro 

 

Função: Construção e 

reforma de mobiliário 

Área: Manutenção 
 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Líder de Manutenção Área:  Manutenção 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 
 

 Diariamente prepara e/ou examina os desenhos e esboços recebidos analisando as 

especificações técnicas constantes nos mesmos para determinar o material a ser 
utilizado na confecção ou reparação dos móveis e outras peças de madeira. 

 

 Executa a traçagem de riscos e marcações de pontos sobre a madeira a ser trabalhada, 

obedecendo às formas e dimensões constantes dos desenhos e/ou croquis para orientar 
a execução dos cortes e entalhes. 

 

 Trabalha a madeira riscada, cortando, torneando ou fazendo entalhes com ferramentas  

e máquinas apropriadas para obter partes de tipo e forma desejadas. 

 

 Faz os encaixes necessários nas partes trabalhadas utilizando instrumentos adequados, 

a fim de prepará-las para a montagem da peça ou do móvel. arma as partes de madeira 

trabalhada encaixando-as e prendendo-as com cola, pregos e parafusos para construir o 
móvel. 

 

  Coloca ferragens como dobradiças, puxadores e outras nas peças e móveis montados, 

fixando-as nos locais indicados para possibilitar o manuseio dos mesmos e atender aos 

requisitos exigidos ao seu acabamento. 
 

 Pinta, enverniza ou encera as peças e os móveis confeccionados, utilizando bonecas de 

algodão, pincéis e outros apetrechos, para atender às exigências estéticas do trabalho. 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Manutenção constrói e/ou repara peças de mobiliário (mesas, 

armários, portas, etc.) nas unidades das empresas clientes. 



(cont.) 

 

 Repara peças e móveis de madeira, recuperando ou substituindo as partes danificadas 

para restituir-lhes as características originais. 
 

 Utiliza-se de material apropriado (martelo, chaves de fenda, formão, pregos e 

parafusos, cola, verniz, etc.) além de máquinas mecânicas ou elétricas  (lixadeira, torno, 
furadeira, etc.) na execução das tarefas obedecendo a procedimentos específicos 

adquiridos em treinamentos bem como de equipamentos de segurança para preservar-

se de riscos e acidentes de trabalho. Cuida da ordem e limpeza do local de trabalho 
removendo resíduos de madeira, lixo, material para descarte, etc. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 

Habilidades técnicas:  Nenhum 
 

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 
 

 

 


