
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Mecânico Manutenção 
 

Função: Efetuar manutenção 
mecânica corretiva e 

preventiva 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisão Manutenção 
 

Área: Manutenção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz a manutenção mecânica de máquinas, equipamentos e instalações da 

empresa atendendo a uma programação definida pelo superior ou conforme solicitação 

de serviço utilizando-se de material e aparelhos portáteis (chaves, alicates, 

instrumentos de medição ou equipamento de solda oxi-acetilênica ou elétrica): 
desmonta o equipamento, revisa ou repara o defeito, substitui peças, lubrifica, torna a 

montar e testa o serviço realizado, liberando sua utilização. Interpreta desenhos e 

esquemas mecânicos para localização das falhas e orientações. 
 

 Zela pela ordem e limpeza do local de trabalho, material, ferramentas, máquinas e 

equipamentos utilizados na sua atividade solicitando a remoção, substituição e reparo 
de peças e equipamentos por assistência técnica especializada, se necessário, bem 

como observa os procedimentos de segurança no seu trabalho e uso apropriado dos 

EPIs. Solicita orçamento de serviços ou a compra de materiais para reposição do 
estoque ou novas tarefas emitindo as requisições necessárias para aprovação do 

superior. 
 

 Semanalmente verifica o nível de óleo das unidades hidráulicas ou equivalentes e, se 

necessário, completa o nível de acordo com especificações do fabricante. 

 
 Eventualmente pode participar de montagens ou instalações mecânicas de novas 

máquinas e equipamentos atuando em conjunto com a equipe do fornecedor ou 

fabricante ou sob orientação do superior: participa da elaboração, lê ou interpreta 
desenhos e esboços, orienta obras civis se necessário, monta e desmonta a estrutura, 

adapta peças, limpa, acompanha os testes e instrui-se para responsabilizar-se pela 
manutenção futura. Pode, também, acompanhar profissionais terceirizados em serviços 

de manutenção para efeitos de treinamento ou dar suporte e orientação. 

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

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Manutenção   faz a manutenção mecânica preventiva e 

corretiva de máquinas e equipamentos da empresa bem como participa de sua instalação e 

montagem. 

 

 

 



ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso SENAI ou Nível Médio completos 
 
 

Treinamentos:  Nenhum  
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Temperança 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 

 

 


