
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador de Utilidades 
 

Função: Operar e zelar pela 
manutenção e segurança da 

Caldeira, ETE, ETA e 
compressores 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Manutenção 

 

Área: Manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, nível do óleo 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 da Caldeira. 

 

 Opera o Equipamento de Tratamento de Efluentes e Água (ETE/ETA) visando beneficiar 
a água e soluções utilizadas no processo produtivo para seu descarte de acordo com a 

legislação ambiental vigente: acompanha o fluxo do conteúdo dos tanques e 

encanamentos para os depósitos de tratamento monitorando painéis de controle e 
monitores, adiciona produtos químicos para a separação e decantação de resíduos 

providenciando seu descarte. Faz a análise química da água, misturas e soluções 
armazenadas nos tanques visando a remoção de impurezas, camadas, crostas e 

incrustações de resíduos do processo produtivo: recolhe as amostras, as submete a 

análises químicas adicionando reagentes, verifica as medições confrontando-as com os 
indicadores constantes nas instruções de trabalho e, se necessário, faz os devidos 

ajustes antes da liberação para descarte. 
 

 Opera compressores e controla o Sistema de Frio para a manutenção da temperatura 

nas máquinas, equipamentos, depósitos e tubulações visando a preservação e bom 

funcionamento do fluxo e estocagem dos produtos e matérias primas em processo. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Manutenção opera o sistema de Utilidades da empresa 

abrangendo a Caldeira, Equipamento de ETE e ETA e compressores   manejando dispositivos 
de controle para o fornecimento de vapor e energia térmica, tratamento de efluentes e água. 

 

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

 



 
(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 
de qualidade. 

 
 

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

não sofra paralisações.  
 
 

 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. 
 

 
 Mantém-se atento pela segurança individual e coletiva na operação dos equipamentos, 

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. 
 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Habilitação na operação de Caldeiras 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 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 
 

 



 


