
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Soldador de Manutenção 
 

Função: Unir e cortar peças 
metálicas utilizando-se de 

máquinas de solda. 

Área: Manutenção 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Manutenção 
 

Área: Manutenção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente prepara peças metálicas para soldagem na manutenção corretiva ou 

preventiva de máquinas, superfícies, tubulações, etc. conforme orientações ou ordens 

de serviço: verifica especificações e desenho para selecionar o tipo de solda ou 

processo a ser utilizado, observa visualmente as condições da peça, identifica as 
posições de soldagem e remove aparas ou imperfeições da superfície aplicando 

produtos químicos ou escovando o local. 
 

 Prepara o equipamento e acessórios para a soldagem e corte: identifica o recurso a ser 

utilizado (máquina de solda, maçarico, etc.), regula os parâmetros de soldagem e corte 

de acordo com instruções de serviço, posiciona a bobina no alimentador, regula o 
maçarico, seleciona eletrodos apropriados e identifica o gás de acordo com o processo 

de soldagem. 

 

 Inicia o processo de soldagem (elétrica, oxi-acetilênica ou outras) controlando a 

velocidade de soldagem e realizando movimentos em uma ou mais posições (vertical ou 

horizontal) visando unir ou cortar peças, superfícies e componentes. 

 

 Faz o acabamento final do material soldado limando, esmerilando ou lixando as partes 

trabalhadas eliminando aparas e imperfeições. 

 

 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Manutenção une e corta peças metálicas usando máquinas e 

processos de soldagem e corte elétrico ou oxi-acetilênica, como: TIG, MIG, MAG, oxigás, arco 

submerso, brasagem, plasma e outros para a manutenção corretiva ou preventiva de 

máquinas, superfícies, tubulações, etc. 

 



 
(cont.) 

 

 Zela pela ordem e limpeza do local de trabalho, material, ferramentas, máquinas e 

equipamentos utilizados na sua atividade solicitando a remoção, substituição e reparo 
de peças e equipamentos por assistência técnica especializada, se necessário, bem 

como observa os procedimentos de segurança no seu trabalho e uso apropriado dos 
EPIs. Solicita orçamento de serviços ou a compra de materiais para reposição do 

estoque ou novas tarefas emitindo as requisições necessárias para aprovação do 
superior bem como cuida do registro do trabalho realizado e consumo, para controle do 

superior. 

 
 

 Eventualmente circula pelas áreas da empresa visando identificar necessidades de 

manutenção de soldagem em máquinas, equipamentos, superfícies, instalações, peças, 
etc. Notifica o superior, detalha o serviço a ser executado e aguarda aprovação. 

 
 Pode realizar serviços de corte e soldagem junto a terceiros contratados pela empresa 

para a realização de obras ou serviços de manutenção de maior extensão, conforme 

orientações.  

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso SENAI ou Nível Médio completos  

 

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 
 
 

 

 


