
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Programador de Manutenção 
 

Função: Programar e 
acompanhar a realização de 

serviços de manutenção 
corretiva e preventiva 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Manutenção 

 

Área: Manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente programa serviços de manutenção corretiva e preventiva nas máquinas e 

equipamentos da empresa observando o plano geral elaborado pelo superior visando 
agilizar o atendimento dentro das prioridades do trabalho, tempo e recursos disponíveis: 

recebe os pedidos de manutenção enviados pelas várias áreas, analisa sua importância 
em função da complexidade ou impactos na linha de produção e agenda o atendimento 

através de anotações em planilhas de controle. Avalia a necessidade de compra de 
materiais para a tarefa, busca aprovação do superior, contata os fornecedores, recebe e 

encaminha para o profissional responsável pela realização do trabalho. 

 
 Acompanha a realização dos trabalhos de manutenção apurando os recursos utilizados 

ou tempo dispendido, para a emissão de relatórios de controle. 

 

 Formaliza a conclusão do serviço de manutenção executado, fecha a planilha do 

atendimento apurando gastos e detalhando o serviço, busca a aprovação da área 
atendida e arquiva a documentação para controle. 

 

 Atende aos fornecedores de serviços de manutenção para troca de informações, 

cotações de preços ou contratação bem como pode, eventualmente, prospectar o 

mercado e desenvolver novos fornecedores viabilizando aprimorar o atendimento, novas 
opções de preço ou maior agilidade de atendimento. Emite planilhas dos contatos para 

avaliação do superior. 

 

 Periodicamente resume os serviços de manutenção realizados especificando o tipo de 

serviço executado, tempo de parada, despesas incorridas, causas da solicitação de 

manutenção, recursos utilizados, etc. para avaliação do desempenho da área pelos 

superiores. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Manutenção programa os serviços de manutenção corretiva e 

preventiva nas máquinas e equipamentos da Unidade e acompanha o desenvolvimento dos 

trabalhos até a sua conclusão. 

Prospecta ou desenvolve novos fornecedores de serviços de manutenção para atendimento na 

Unidade. 



 
 
 
 (cont.) 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Médio completo 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento pessoal 

 Utilização raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 

 

 


