
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Mecânico de Refrigeração 

 

Função: Manutenção 

preventiva e corretiva de 

sistemas de refrigeração 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 0 Data: 30/10/2013 

Cargo do superior imediato: Líder de Manutenção Área:  Manutenção 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente examina máquinas,  equipamentos, aparelhos e dutos  valendo-se dos 

planos de montagem, especificações e de instrumentos adequados, para localizar e 

identificar defeitos. 

 
 Faz a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, equipamentos, aparelhos e 

dutos que compõem o sistema de refrigeração nas unidades  das empresas clientes: 

desmonta o conjunto, repara peças, troca filtros, registros e cilindros de gás, desentope 
tubos, identifica e corrige vazamentos, lava e/ou limpa os componentes e a estrutura, 

lubrifica, torna a montar, teste o funcionamento e libera para o uso. 
 

 Aplica vácuo no sistema de refrigeração despressurizando o equipamento, conectando a 

bomba de vácuo ao sistema, instalando vacuômetro e monitorando a pressão do vácuo 

bem como carrega os sistemas de refrigeração com fluído refrigerante conectando 
manômetros de alta e baixa pressão e o cilindro de fluido refrigerante, expurgando o ar 

da mangueira dos manômetros, abrindo válvulas de serviço do equipamento,  injetando 
e controlando a pressão do fluído refrigerante  visando o funcionamento adequado do 

equipamento. 

 

 Realiza testes nos sistemas de refrigeração verificar as  condições de alimentação 
elétrica dos equipamentos,  acionando o equipamentos (motores e compressores),  

verificando o sentido de rotação dos motores elétricos,  controlando  variáveis do 
sistema de refrigeração (tensão e corrente elétricas e pressão monométrica), 

monitorando o super aquecimento e sub-resfriamento e o funcionamento dos 
dispositivos de proteção e controle, desconectando garrafas de gás e manômetro , 

liberando o uso. Preenche relatório de testes para controle do superior e orienta o 

usuário quanto ao funcionamento do sistema. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Manutenção faz a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, 

equipamentos, aparelhos e dutos que compõem o sistema de refrigeração nas unidades das 

empresas clientes. 

Instala e monta equipamentos de refrigeração, ventilação e ramais de dutos. 

 



 
 

(cont.) 

 Utiliza-se de material apropriado (martelo, alicates, chaves de fenda, voltímetro, 

amperímetro, solda e outros recursos ) além de máquinas mecânicas ou elétricas          

( furadeira, aparelho de ar comprimido, aparelho de solda, etc.) na execução das 

tarefas zelando pela  organização e seu perfeito estado de conservação, obedece a 
procedimentos específicos adquiridos em treinamentos para o seu uso bem como o de 

equipamentos de segurança para preservar-se de riscos e acidentes de trabalho. 
Controla o uso/consumo dos materiais elétricos, com identificação do trabalho realizado 

e material consumido além de especificar e solicitar o material a ser utilizado na 
manutenção e  cuida da ordem e limpeza do local de trabalho removendo resíduos, lixo, 

material para descarte, etc. 

 
 Eventualmente participa na instalação de equipamentos de ventilação e refrigeração 

compreendendo desde o cálculo da carga térmica  e dimensionamento do local e dutos, 

identificação das fontes de calor, especificação de materiais e acessórios necessários 
para a instalação (tipo, modelo, tensão, fonte de alimentação, etc.), interpretação 

normas e procedimentos para instalação dos equipamentos, marcação de posições até a  

montagem os tubos, acoplamento de juntas elásticas de vibração e registros de 
regulagem de ar,  fixação de grelhas de insuflamento e retorno,  isolamento térmico, 

pressurização e calafetação dos ramais de dutos. Acompanha o teste da instalação e 
instrui-se para responsabilizar-se pela manutenção futura. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Formação SENAI completo (Mecânica Geral) 
 
 

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 
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