
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Pintor 
 

Função: Preparação e pintura 
de superfícies 

Área: Manutenção 
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Mestre de Obras 

 

Área: Manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente verifica o trabalho a ser executado observando as medidas, a posição e o 

estado original da superfície a ser pintada para determinar os procedimentos e 
materiais a serem utilizados. 

 
 

 Limpa as superfícies escovando-as, lixando-as ou retirando a pintura velha ou das 

partes danificadas com raspadeiras, solventes e jatos de ar, para eliminar resíduos. Lixa 

e retoca falhas e emendas utilizando material apropriado para corrigir defeitos e facilitar 
a aderência da tinta 

 
 Organiza o material de pintura escolhendo o tipo conveniente para executar 

corretamente a tarefa. Protege as partes que não serão pintadas utilizando fitas 

adesivas ou outro meio para evitar que recebam tinta.  

 

 Pinta as superfícies aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tinta ou produto 

similar utilizando o material escolhido para protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado. 

 

 Utiliza-se de material apropriado (pincel, trincha, espátula, rolo, tinta látex, esmalte, 

etc.)  na execução das tarefas obedecendo a procedimentos específicos adquiridos em 

treinamentos bem como de equipamentos de segurança para preservar-se de riscos e 
acidentes de trabalho, principalmente quando atua em andaimes e escadas para 

serviços em altura. Cuida da ordem e limpeza do local de trabalho removendo resíduos 

de tinta, lixo, material para descarte, etc. 
 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Mestre de Obras prepara e pinta superfícies (paredes, tetos, portas, grades, 

etc.) nas áreas da empresa. 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

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 

 

 


