
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Técnico Eletrônico 
 

Função: Instalação e 
manutenção dos 

equipamentos eletrônicos de 
comunicação 

Área: Montagem 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Montagem 

 

Área: Montagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz a montagem de “racks” ou “sites”  que integram o sistema de 

radiotransmissão a ser implantado nas áreas de atuação das empresas clientes: recebe 

e interpreta as instruções de montagem, requisita e separa o material necessário, 
dispõe os equipamentos, componentes e peças, dimensiona e ajusta cabos de 

alimentação, faz a programação de “softwares”,  fixa o conjunto nos “pallets”, aciona e 
testa seu funcionamento e libera para despacho, emitindo laudos para controle e 

orientação para o uso. Trabalha em bancadas utilizando-se de multímetros, wattímetro, 

monitores, aparelhos de solda, alicates, conectores, medidores de tensão e outros. 
 

 Atua na instalação do sistema no campo, “start up” do processo, testes e liberação do 

equipamento aos usuários orientando-os na operação e manutenção do conjunto. 

 

 Presta manutenção eletrônica preventiva e corretiva nos equipamentos atuando nas 

próprias bancadas, no campo ou à distância conforme programação ou demanda de 

serviço: desmonta o conjunto, revisa o funcionamento, substitui peças, ajusta 
mecanismos, reinstala e configura “softwares”, torna a montar, testa o serviço realizado 

e libera para o uso. 

 

 Acompanha a disponibilidade de materiais para aplicação na área e solicita a reposição 

do estoque, quando necessário. Pode orientar a área de Compras nas especificações 
dos materiais bem como pesquisar e desenvolver novos fornecedores mediante 

pesquisas de mercado, acessos à Internet, etc. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Montagem executa a montagem, instalação e manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos eletrônicos que integram o sistema de 

rádiotransmissãoa ser  implantado nas áreas de atuação das empresas clientes. 



 
(cont.) 

 Mantém-se atento às tendências tecnológicas do mercado aplicáveis na sua área de 

atuação mediante leitura de bibliografia especializada, pesquisas de mercado, acessos à 
Internet, avaliação da concorrência, etc. bem como acompanha resoluções de órgãos 

reguladores da atividade da empresa (ANATEL, por exemplo) visando atualizar as áreas 
envolvidas. Responsabiliza-se pela observação das diretrizes das Normas ISO de 

qualidade visando a manutenção da certificação de qualidade dos produtos. 

 

 Cuida da ordem e limpeza do local, equipamentos e ferramentas de trabalho solicitando 

serviços de manutenção quando necessário bem como zela pela segurança na operação 

utilizando-se de EPIs apropriados. 

  
 Pode, eventualmente, auxiliar na triagem de equipamentos que retornam dos contratos 

de locação verificando a possibilidade de reparos ou descarte mediante avaliação física 

ou testes. 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio Técnico (Eletrônica, Elétrica) completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                            Cursos NR 10 (Eletricidade – 40 horas) 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Criatividade e inovação 

 Iniciativa 

 Proatividade 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 
 

 

 


