
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo: Serralheiro  

 

Função: Manutenção e 

construção de estruturas de 

metal 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 0 Data:  30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Líder de Manutenção Área:  Manutenção 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
   

• Diariamente estuda a peça a ser fabricada ou reparada (esquadrias, grades, portões, 
grelhas, suportes, rodízios para camas, corrimões, etc.) analisando o desenho-modelo, 

especificações ou outras instruções, para estabelecer o roteiro de trabalho.  

 
• Procede a exames técnicos em instalação e manutenção de estruturas metálicas, 

          efetuando cálculos e checagem dos trabalhos através de equipamentos próprios a fim 
          de deixá-los dentro dos padrões necessários.  

 

• Seleciona o material, as ferramentas e gabaritos, instrumentos de traçagem de medição 

e de controle, seguindo o roteiro estabelecido para assegurar o bom rendimento do 
trabalho.  

 
• Reproduz o desenho na peça a ser construída ou reparada, utilizando bancada, tinta e 

outros materiais apropriados, a fim de obter um modelo para a mesma. Executa 
serviços de solda ou confecção de pequenas peças de ferro.   

 

• Confere os trabalhos interpretando desenhos, verificando medidas, utilizando 

equipamentos próprios, a fim de obedecer aos padrões necessários.  

 

• Protege as peças, utilizando tinta antioxidante ou providenciando a aplicação do 

processo eletroquímico de anodização para evitar a corrosão.  

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Manutenção executa serviços de serralheria para reparar, 

confeccionar e montar estruturas metálicas em geral (esquadrias, grades, portões, grelhas, 

suportes, rodízios para camas, corrimões, etc.) nas unidades das empresas clientes. 
 

 



 
 
(cont.) 

 

 Utiliza-se de material apropriado (martelo, alicates, chaves de fenda,  solda e outros 

recursos ) além de máquinas mecânicas ou elétricas  ( furadeira, serra, etc.) 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 , com identificação do trabalho 
realizado e material consumido além de especificar e solicitar o material a ser utilizado 

na manutenção e construção 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. 

 

 
 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 
 

 


