
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Servente de Pedreiro 
 

Função: Auxiliar o Pedreiro 
em trabalhos de alvenaria 

Área: Manutenção 
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Manutenção 

 

Área: Manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente auxilia o Pedreiro na construção ou reparo de obras de alvenaria nas 

dependências da empresa: demole estruturas de cimento, escava valas, prepara a 
argamassa misturando areia, cimento e cal e transporta para o local da obra, busca 

ferramentas e executa outras atividades de apoio. 

 

 Assenta telhas, tijolos, azulejos e ladrilhos nas superfícies, sob orientação, bem como 

auxilia na montagem e desmontagem de andaimes de madeira ou metálicos. 

 Auxilia no reboco das estruturas construídas empregando argamassa, obedecendo o 

prumo e nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a receber outros tipos de 

revestimento. 
 

 Auxilia na execução de 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.  

 
 

 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.  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. 
 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Supervisor de Manutenção auxilia o Pedreiro na construção ou reparo de 
obras de alvenaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
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 

 

 


