
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Técnico Mecânico 
 

Função: Desenvolve e 
executa os projetos mecânicos 

da empresa 

Área: Manutenção Mecânica 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Técnico 

 

Área: Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente presta apoio ao desenvolvimento e execução dos projetos mecânicos da 

empresa: monta os componentes conforme diagramas e desenhos,  prepara os ensaios, 
testa a montagem em laboratório ou no campo, aponta eventuais irregularidades e as 

relata aos responsáveis pelo projeto. 

 

 Faz  levantamentos para a aquisição de materiais e componentes dos projetos: pesquisa 

fornecedores, cota preços e condições de venda, planilha os resultados e submete aos 

responsáveis pelo projeto, para aprovação. 

 

 Cuida da elaboração e organização da documentação dos projetos bem como auxilia na 

emissão de documentos técnicos, confecção de lay-outs e esquemas mecânicos 
utilizando-se de instrumentos informatizados, como: Office, Corel Draw, AutoCAD e 

outros. 

 

 Mantém organizado o arquivo de documentos dos projetos controlando sua atualização, 

remoção e devolução. 

 

 Eventualmente pode responsabilizar-se pelo desenvolvimento e execução de  projetos 

mecânicos auxiliares, sob supervisão dos responsáveis pelos mesmos: elabora 

diagramas, desenha esquemas, monta e testa os dispositivos e submete à apreciação 
do superior. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Técnico dá suporte no desenvolvimento e execução dos projetos 

mecânicos da empresa montando  componentes,  preparando os ensaios e testes em 

laboratório e no campo. Pode, eventualmente, responsabilizar-se pela execução de projetos 

mecânicos simples. 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico (Mecânica) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                        Data:  01/11/2016 
 

 

 


