
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Manutenção 

 

Função: Supervisionar 

equipes de manutenção em 

diversas Unidades ou grandes 
contratos 

Área: Manutenção 
 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Gestor de Contrato Área:  Manutenção 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente percorre as empresas clientes da sua área orientando e supervisionando  

os serviços de manutenção, preventiva e corretiva, elétrica, mecânica e civil em 

instalações, máquinas e equipamentos em clientes zelando pela qualidade do trabalho 
executado e observância das condições contratuais negociadas: reúne-se com os 

Encarregados locados nas unidades, apura ou comunica pendências de manutenção, 
avalia reclamações junto aos usuários, observa a existência de Ordens de Serviço para o 

controle das solicitações de serviço, levanta e solicita reposição de material e 
ferramentas,  confere a emissão de documentos de controle para o contrato, etc.  Pode 

atuar de forma fixa em grandes contratos. 

 
  Responsabiliza-se pelo suporte às Unidades na administração do pessoal abrangendo o 

controle do ponto (apontamento e conferência de atestados), distribuição de EPIs, 

uniformes e vales-benefício, transferência de funcionários para cobertura de faltas e 
férias, avaliação de desempenho para movimentações funcionais, entrevistas para 

seleção, etc. Movimenta-se constantemente entre as Unidades e Escritório Central para 

retirada ou entrega de documentos, material de escritório e outros.  
 

 Mantém controle administrativo sobre documentos (guias de recolhimentos de 

impostos, Notas Fiscais, etc.) necessários para reembolso de despesas bem como zela 
pelo uso adequado de máquinas e equipamentos disponibilizados pelo cliente para a 

execução dos serviços, de acordo com as condições contratuais. 
 

 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gestor de Contrato atua de forma volante visitando empresas clientes ou 

permanecendo fixo em grandes contratos orientando e supervisionando os  serviços de 

manutenção executados pela equipe locada no contrato bem como responsabilizando-se por 

atividades burocráticas de suporte à atividade (controle de pessoal, pedidos de compra, etc.). 

Lidera  equipe de profissionais (Encarregados de Manutenção, Eletricistas, Pedreiros, Pintores, 

Encanadores, Auxiliares Administrativos, etc.) qualificados ou semiqualificados. 

 



 
 
(cont.) 
 

 

 

 Zela pela segurança da operação observando o correto uso de ferramentas , materiais e 

equipamentos manuais (máquinas de solda, furadeiras, serras elétricas, etc.) bem como 
sua conservação, solicitando sua manutenção quando necessário. 

 
 Treina os subordinados e cuida da ordem e disciplina da equipe fiscalizando o uso 

adequado do uniforme, assiduidade, sugerindo transferência de funcionários, punições e 

demissões. 

 
 Periodicamente fiscaliza a emissão dos registros utilizados para a certificação de 

qualidade da empresa (Sistema ISO) zelando pela correção das informações, emissão 

de planilhas obrigatórias para o sistema, etc. Aciona as áreas competentes nas 
Unidades para as devidas providências visando o cumprimento das exigências da 

auditoria da qualidade. 
 

 Acompanha o cumprimento da programação das manutenções preventivas conforme 

cronograma da Unidade orientando a equipe para o cumprimento dos prazos e 

fiscalizando o trabalho executado. Prepara relatório para ciência do superior e cliente. 

 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área sob sua 

responsabilidade, para controle do superior e efeitos contratuais. 

 

 Eventualmente atende chamadas de emergência para serviços de manutenção em 

Unidades através da localização e orientação às equipes ou plantonistas bem como 
acompanhamento e inspeção do serviço realizado. Mantém registros da ocorrência para 

ciência do superior e cliente. 

 

 Avalia e encaminha para apreciação do superior solicitações de serviços não previstos 

nos contratos para aprovação ou negociação com o cliente para a sua execução: 
detalha as características do trabalho, informa a necessidade de recursos  busca 

aprovação e executa. 

 

 Lidera  equipe de profissionais (Encarregados de Manutenção, Eletricistas, Pedreiros, 

Pintores, Encanadores, Auxiliares Administrativos, etc.) qualificados ou semiqualificados. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Técnico  (nível Médio) ou Formação SENAI completo (Mecânica Geral) 
 
 

Habilidades técnicas:  (-) 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a  5 anos 

 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data: 30/01/2013 
 

 

 


