
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador  de ETE 
 

Função: Operar Caldeira e 
equipamentos para 

tratamento de efluentes 

Área:  Trefila 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente da Trefila 
 

Área: Trefila 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente opera a Caldeira manejando dispositivos de controle para o fornecimento 

de vapor e para a produção de calor e energia térmica para o processo produtivo: 
coloca a caldeira em funcionamento e regula os mecanismos de alimentação para 

possibilitar o aquecimento e a vaporização da água, realizando o abastecimento quando 

necessário, verifica constantemente as válvulas, instrumentos  de pressão e outros 
instrumentos de controle realizando os ajustes necessários para assegurar seu correto 

funcionamento, controla a medição do nível de óleo nos tanques da caldeira para o 
abastecimento e os níveis de água e vapor.  Mantêm 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 da operação. 
 

 Opera o Equipamento de Tratamento de Efluentes (ETE) visando beneficiar a água e 

soluções utilizadas na decapagem dos tubos para seu descarte de acordo com a 
legislação ambiental vigente ou reuso no processo: acompanha o fluxo do conteúdo dos 

tanques de decapagem para os  depósitos de tratamento monitorando painéis de 

controle e monitores, adiciona produtos químicos para a separação e decantação de 
resíduos providenciando seu descarte por empresa terceirizada, faz análises químicas 

para avaliar a qualidade do tratamento e direciona para reuso. 

 

 Faz a análise química das misturas e soluções armazenadas nos tanques e utilizadas 

para a decapagem, forno, endireitadoras, ultrassom e máquinas CNC  visando a 

remoção de oxidações e impurezas inorgânicas, camadas de oxidação, crostas de 

fundição e incrustações superficiais : recolhe as amostras , as submete a análises 

químicas adicionando reagentes , verificando as medições confrontando-as com os 

indicadores constantes nas instruções de trabalho e, se necessário, fazendo os devidos 

ajustes ou liberando a processo. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente da Trefila opera Caldeiras manejando dispositivos de controle para 

o fornecimento de vapor e para a produção de calor e energia térmica bem como 

equipamentos para tratamento de efluentes (ETE). 

Faz a análise das misturas e soluções químicas armazenadas nos tanques para a      

decapagem dos tubos visando a remoção de oxidações e impurezas inorgânicas, camadas de 

oxidação, crostas de fundição e incrustações superficiais preparando-os para a trefila ou corte. 

 



 
(cont.) 
 

 Mantém atualizados os registros de operação dos equipamentos e avaliação do processo 

(indicadores de temperatura e pressão, intervenções para ajustes das soluções e 

misturas, volume do refugo descartado, etc.),para controle e observação das normas 
ISO de qualidade. 

 
 Cuida da ordem e limpeza do local, equipamentos e ferramentas de trabalho solicitando 

serviços de manutenção quando necessário bem como observa os procedimentos de 

segurança na operação e uso apropriado dos EPIs. 
 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio Técnico completo (Técnico Metalurgia, Técnico Químico) 
 
 

Treinamentos:  Curso de Caldeira 
 
 

Experiência  acumulada:  De  3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico  

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Utilização de raciocínio lógico 
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