
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Torneiro Mecânico 
 

Função:  

Área:  
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Manutenção 

 

Área: Manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente examina a peça a ser torneada, interpretando desenho, esboço, modelo e 

especificações e outras informações, para planejar as operações a serem executadas. 
 

 Seleciona os instrumentos de medição, como calibre de cursor, micrômetro, 

calibradores, esquadros e níveis, ferramentas de tornear brocas e mandris e dispositivos 

de montagem, baseando-se no roteiro estabelecido, para obter bom rendimento de 
trabalho. 

 
 Posiciona e fixar a ferramenta escolhida sobre a esfera do torno, alinhando-a e 

prendendo-a com auxílio de instrumentos adequados, a fim de equipá-la para 

usinagem. 

 

 Posiciona e fixa a peça no torno, centrando-a e alinhando-a pelos pontos de referência, 

com auxílio de graminho e por outros meios, utilizando placas de vários tipos e 
tamanho, grampos e cantoneiras, para possibilitar o torneamento e evitar o desvio da 

peça durante as operações. 

 

 Procede a regulagem dos mecanismos, estabelecendo a velocidade de rotação do metal, 

graduando os dispositivos de controle automático, para assegurar a execução do 

trabalho de acordo com os requisitos fixados. 

 

 Opera o torno, acionando volantes e manivelas ou pondo em marcha os dispositivos de 

controle, para colocar a ferramenta de corte em contato com a peça de metal. 

 

 Regula o fluxo de lubrificantes sobre o gume da ferramenta, fazendo os ajustes para 

conservar seus ângulos de corte. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Manutenção opera Torno Mecânico para fabricar, ajustar, 

reformar peças para manutenção das máquinas e equipamentos da empresa: aparelha, regula, 

maneja e instala as ferramentas e comanda os controles de partida, parada, rotação e avanço 

dos dispositivos, conforme orientações ou desenhos, para usinagem das peças. 

 

 



 
 

 

(cont.) 

 Examina as peças confeccionadas, observando a precisão e acabamento das mesmas, 

ajustes de instrumentos de medição e controle, para conferir sua correspondência às 

especificações e fazer os ajustes necessários aos mecanismos. 
 

 Modifica as condições operativas da máquina, substituindo ferramentas de corte, 

alternando a rotação da peça ou o avanço da ferramenta de corte, para a execução 

precisa do trabalho. 

 

 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. 

 
 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 3 a 5 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 

 

 


