
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Técnico de Serviços 
 

Função: Instalação e 
manutenção de máquinas 

tridimensionais 

Área:  Ass. Técnica 
 

Revisão:  0 Data:  30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Gerente Nacional de Serviços Área:  IMT - Metrologia 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente recebe solicitações ou atende programação para a execução de 

manutenção corretiva ou preventiva de máquinas tridimensionais comercializadas pela 

empresa para realizar a medição e avaliação de formas, contornos e superfícies de 
peças, eixos e dispositivos em geral. 

 

 Visita o cliente, informa-se sobre o problema com o equipamento, desmonta o conjunto, 
substitui peças, ajusta componentes, calibra, torna a montar e teste o serviço realizado, 

liberando-o para uso ou pode transportar o equipamento para realizar a manutenção 

nas  dependências da empresa em função da maior complexidade da tarefa. Relata ao 
superior o serviço executado para controle de garantia ou cobrança do serviço prestado. 

 

 Atua na instalação de novos equipamentos com base em “layouts” e manuais técnicos: 

visita o local, observa os recursos disponíveis para a instalação solicitando eventuais 
ajustes, monta e testa o equipamento e o disponibiliza para uso. Treina  os Operadores 

do equipamento e acompanha a rotina inicial prestando-lhes a devida orientação. 

 

 Instala ou faz a manutenção dos “softwares” aplicáveis nos equipamentos 

tridimensionais da empresa bem como cuida do treinamento dos usuários dos mesmos. 

 

 Mantém-se atualizado sobre o equipamento e novos lançamentos visando a melhoria no 

atendimento e suporte aos clientes zelando pela qualidade dos serviços prestados e a 

imagem da marca no mercado: acessa a Internet ou bibliografia técnica para colher 
informações sobre o produto, recicla seus conhecimentos através de treinamentos, 

participa de feiras e eventos diversos com esse objetivo. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Nacional de Serviços executa a instalação, manutenção e calibração 

das máquinas tridimensionais comercializadas pela empresa. 

 



 

 
(cont.) 

 

 Mantém-se atento a novas oportunidades de negócio para a comercialização dos 

produtos da empresa através da percepção de substituição do equipamento em uso ou 
expansão das operações no cliente, ações da concorrência, informações do mercado, 

etc. Relata ao superior e à área Comercial,  para providencias. 

 

 Utiliza-se de equipamento e ferramental específico para a realização de suas tarefas, 

zela pela segurança nos procedimentos usando EPIs adequados, se necessário, e cuida 

da organização e limpeza do local e material de trabalho. 
 
 
 

 Eventualmente organiza treinamentos a usuários clientes para a operação do 

equipamento e softwares de aplicação, atendendo a programação da área: traduz ou 
elabora o material didático (apostilas, manuais, vídeos, etc.) , solicita os recursos e 

ministra as aulas. 

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

 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Técnico completo (Tec. Eletrônica, Tec. Mecânico, Eletrotécnico) 
 
 
Habilidades técnicas: 
Office básico 
Idioma Inglês 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 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
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