
Técnico de Manutenção Pleno – Campo RJ 

 

Missão do cargo: Manter em perfeito funcionamento eletromecânico as máquinas de propriedade da 

empresa ou vendidas a clientes, garantindo sua satisfação. 

 

Principais atividades: 

 

 Cumprir os planos de manutenção preventiva eletromecânica executando os planos dos modelos 

de máquinas de média e baixa complexidade (Grande, médio e pequeno porte) nos sites dos 

clientes visando plano de manutenção executado. 

 Analisar o mau funcionamento ou falha em máquinas de média e baixa complexidade efetuando 

ajustes, reparos e troca de peças com objetivo de realizar a posta em marcha da máquina dentro 

do SLA contratado. 

 Alertar a supervisão sobre a necessidade de disponibilização de peças de reposição, consumíveis 

e outros itens realizando o levantamento dos itens a serem utilizados nas manutenções corretivas 

mais comuns e nas manutenções preventivas visando a manutenção de estoque mínimo de peças. 

 Verificar materiais da área de manutenção mantendo organizados manuais, desenhos, 

especificações, lista de peças e outros documentos técnicos de referência com objetivo de obter 

material de referência disponível para consultas. 

 Elaborar relatórios dos serviços de manutenção realizados, detalhando atividades executadas, 

peças utilizadas e tempo despendido, com objetivo de obter relatórios disponibilizados para 

compilação e faturamento. 

 Orientar a equipe de menor experiência fornecendo o treinamento “on the job” para técnicos de 

manutenção Jr e para os operadores de máquinas. visando técnicos e operadores de máquinas 

treinados. 

 

Competências necessárias: 

 Formação mínima em nível técnico nas áreas de Eletrônico e/ou Mecatrônica no âmbito Industrial. 

 Conhecimento em detalhes de componentes, sistemas e subsistemas de máquinas. 

 Conhecimento em mecânica. 

 Boa experiência atuando como técnico de campo fazendo manutenção de Equipamentos nos 

Clientes. 

 Experiência em atendimento a clientes de vários segmentos. 

 Experiência com participação em reuniões técnicas com clientes e equipes multifuncionais. 

 

 



Competências desejáveis: 

 Conhecimentos em Equipamentos acessórios (arqueadoras, cintadeiras, CFTV, compressores, etc). 

 Inglês intermediário. 

 

Salário: R$ 3.678,74 

Horário: De segunda à sexta das 08h00 às 17h48  

 

Observação importante: Possuir veículo próprio (reembolso de km) e estar disponível para viagens. 

 

 

 

 


