
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Pedreiro 

 

Função: Manutenção e 

construção de obras de 

alvenaria 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Líder de Manutenção Área:  Manutenção 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente verifica as características da obra a ser reparada ou construída examinando 

o projeto e especificações para orientar-se na seleção do material apropriado e na 

melhor forma de execução do trabalho. 

 
 Mistura cimento, areia, água e outros materiais dosando as quantidades na forma 

indicada, para obter a argamassa a ser empregada na execução de alvenarias, 

assentamento de ladrilhos e tarefas afins. 

 

  Constrói fundações empregando pedras, tijolos, ou concreto, para formar a base de 

paredes, muros e construções similares. 

 

  Assenta tijolos, ladrilhos ou pedras seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo-

os com argamassa adequada, para executar paredes, pilares e outras partes da 
Construção. 

 

  Reboca as estruturas construídas empregando a argamassa de cal, cimento e areia 

e/ou saibro, obedecendo o prumo e nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a 

receber outros tipos de revestimento. 
 

  Assenta ladrilhos ou material similar utilizando processos apropriados para revestir 

pisos  e paredes. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Manutenção faz a manutenção preventiva e corretiva das estruturas 

de alvenaria nas unidades das empresas clientes de forma a mantê-las em perfeitas condições 

de uso bem como constrói muros, paredes, pisos, fundações, bases de concreto para a fixação 

de máquinas, calçadas e assenta pisos e azulejos. 

 



 

 

(cont.) 

  Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 

semelhantes reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas 

e outras peças, chumbando bases danificadas para reconstruir essa estrutura. Pode 

aplicar uma ou várias camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de 
edificações, para dar a essas partes acabamento mais esmerado;  

 
 

 Arma e desmonta andaimes de madeira ou metálicos para a execução da obra 

desejada. 

 
 Utiliza-se de material apropriado (martelo, pás, chaves de fenda, solda, argamassa, cl, 

cimento, areia e outros recursos )  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  
utilizados, 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 pode participar de construções ou reformas de maior dimensão  atuando 

em conjunto com a equipe do fornecedor 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. 

 

 Constrói bases de concreto ou de outro material, baseando-se em especificações para  

            possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins. 
 

 
 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 
 

 


