
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Operador de Caldeira 

 

Função: Operar e zelar pela 

manutenção e segurança da 

caldeira 

Área:   Manutenção 

 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Líder de Manutenção Área:  Manutenção  
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
   

 Diariamente  coloca  a caldeira em funcionamento acendendo o combustível e 

regulando os mecanismos de alimentação para possibilitar o aquecimento e a 
vaporização da água, realizando o abastecimento quando necessário. 

 

 Verifica constantemente as válvulas, bombas de água, instrumentos de pressão e outros 

instrumentos de controle (manômetros e termostatos) realizando os ajustes e conexões 
necessárias e atentando para possíveis vazamentos para assegurar seu correto 

funcionamento. Faz, eventualmente, manobras nas descargas de fundo para limpeza 
interna das caldeiras. 

 
 Mantém disponíveis e atualizados o prontuário da caldeira, o registro de segurança, o 

projeto de instalação, o projeto de alteração ou reparo e os relatórios de inspeção para 

controle e inspeções eventuais.   

 
 

 Controla a medição do nível de óleo nos tanques da caldeira para o abastecimento e os 

níveis de água e vapor zelando pelo bom funcionamento do equipamento e segurança 
na operação. 

 

 Solicita peças de reposição quando observar a necessidade a fim de que o equipamento 

não sofra paralisações.  

 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Manutenção opera caldeiras  manejando  dispositivos de controle 

para o fornecimento de vapor e para a produção de calor e energia térmica.    

 
Realiza  a manutenção e controle contínuos para assegurar seu correto funcionamento com 

segurança.  

 

 



 
(cont.) 

 

 Zela pela manutenção simples das tubulações, válvulas, registros, instrumentos e 

acessórios, limpando-os, lubrificando-os e substituindo partes danificadas, solicitando 
apoio para casos mais complexos através da equipe de manutenção interna ou 

assistência técnica externa. 
 
 

 

 Zela pela segurança individual e coletiva na operação do equipamento, 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. Cuida 

da ordem e limpeza do local de trabalho removendo resíduos, lixo, material para 

descarte, etc. 
 
 

 Eventualmente pode participar de montagens ou instalações  de novos equipamentos 

atuando em conjunto com a equipe do fornecedor ou fabricante ou sob orientação do 

superior:  auxilia na montagem e desmontagem da estrutura, reposição de peças, 
ajustes e vedação da tubulação  e outros. Acompanha os testes de funcionamento e 

instrui-se para responsabilizar-se pela operação e orientação da manutenção. 
 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 

Habilidades técnicas:  (-) 
 

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 
 

 

 


