
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Mestre de Obras 
 

Função: Coordenar serviços 
de construção e reforma de 

obras de alvenaria 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Manutenção 
 

Área: Manutenção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona a construção, reforma e acabamento de 

obras de alvenaria nas dependências da empresa, como paredes, pisos, telhados, bases 

de concreto ou alicerces de equipamentos e outros: recebe e interpreta projeto ou 

croquis, instala o canteiro de obras, arma ou desmonta andaimes, requisita o material 
necessário e acompanha o serviço visando cumprir os prazos estabelecidos dentro dos 

recursos aprovados e padrões de qualidade definidos. 
 

 Controla o estoque dos materiais para a obra liberando requisições ou requisitando 

novas compras bem como observa a existência de resíduos e desperdícios visando 

racionalizar o uso do material ou reaproveitamento. Pode preparar relatórios e planilhas 
sobre o andamento da obra (prazos e custos) para apreciação do superior. 

 
 

 Orienta o uso de material apropriado (martelo, pás, chaves de fenda, solda, argamassa,  

cimento, areia e outros recursos )  na execução das tarefas zelando pela  organização e 
seu perfeito estado de conservação além de observar os procedimentos de higiene e 

segurança da operação  no correto uso dos EPIs e atos seguros, 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.  
  
 

 Eventualmente pode participar de construções ou reformas de maior dimensão atuando 

em conjunto com a equipe da empresa de Engenharia contratada ou fabricante ou sob 

orientação do superior: participa da elaboração, lê ou interpreta desenhos e esboços, 
observa os detalhes da obra e instrui-se para responsabilizar-se pela manutenção 

futura. 

 
 Supervisiona até 10 subordinados entre Pedreiros, Pintores e Serventes. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Manutenção distribui, orienta e supervisiona serviços de 

construção, reforma e acabamento de obras de alvenaria. 

Supervisiona até 10 subordinados entre Pedreiros, Pintores e Serventes. 

 

 



 
 
 
(cont.) 

 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  de 5 a 10 anos 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


