
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Tapeceiro 

 

Função: Manutenção de 

estofamentos 

Área: Manutenção 
 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Líder de Manutenção Área:  Manutenção 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente circula pela unidade observando necessidades dos serviços de tapeçaria ou 

recebe Ordens de Serviço (OS) definindo prioridades para a conservação e reforma de 

peças  (sofás, cadeiras, colchões e estofamentos em geral) nas unidades das empresas 
clientes. 

 

 Analisa as características da tarefa para determinar o tipo de material a ser utilizado e 

solicita seu fornecimento. 
 

 Faz o reparo das peças: desmonta o conjunto, traça e confecciona os moldes, substitui 

ou repara as partes danificadas, costura os revestimentos, coloca, dispõe e prende 
molas do estofamento, torna a montar e libera para o uso. Seleciona e reserva os 

materiais que possam ser reaproveitados (revestimentos, espumas, etc.). 

 

 Faz a medição para a instalação de carpetes, persianas e cortinas, requisita o material 

necessário e executa a tarefa orientando-se por esboços, desenhos, croquis, etc.: 
recorta o material, ajusta, cola  ou pendura o tecido, costura e libera para o uso. Pode, 

periodicamente, retirar essas peças para lavagem. 

 

 Utiliza-se de material apropriado (martelo, alicates, espátulas, tesoura, estilete, cola 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 consumo além de especificar e solicitar o material a ser utilizado na 

manutenção e  cuida da ordem e limpeza do local de trabalho removendo resíduos, lixo, 
material para descarte, etc. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Manutenção faz a conservação de peças de tapeçaria (sofás, 

cadeiras, colchões e estofamentos em geral) nas unidades das empresas clientes. 

 



 
(cont.) 

 
 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 
 
 

 

 


