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1. DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM MECÂNICA 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico 

•HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho competente – Resolução nº 262, de 28 de julho de 

1979 - CONFEA. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Elaborar projetos de sistemas eletromecânicos; montar e instalar máquinas e equipamentos; planejar e realizar 

manutenção; desenvolver processos de fabricação e montagem. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Elaborar projetos de sistemas eletromecânicos: 

Interpretar características técnicas de sistemas elétricos do projeto; analisar, com as áreas de interface do 

projeto, necessidades dos usuários; analisar relação custo x benefício; desenvolver  projetos de automação; 

utilizar normas técnicas; elaborar desenhos técnicos; especificar materiais e equipamentos, consultando 

catálogos técnicos; definir leiaute; acompanhar a execução do projeto; propor alterações técnicas em projetos 

implantados. 

• Montar máquinas e equipamentos: 

Interpretar manuais e desenhos; realizar ajustes dimensionais e de posição; detectar falhas do projeto; propor 

alterações, tendo em vista a agilização de processos de montagem; realizar testes de funcionamento. 

• Instalar máquinas e equipamentos: 

Conferir materiais e peças para instalação; verificar condições para instalação de máquinas e equipamentos; 

coordenar instalação de máquinas e equipamentos; avaliar condições de  funcionamento, após a instalação; 

treinar usuários na operação de máquinas e equipamentos instalados. 

• Planejar manutenção: 

Inspecionar equipamentos, para a definição do tipo de manutenção; levantar dados de con-trole de manutenção; 

elaborar cronograma de manutenção; estimar custo da manutenção; providenciar peças e materiais para 

reposição; coordenar manutenção. 

• Executar manutenção: 

Detectar falhas em máquinas e sistemas; identificar causas de falhas; substituir peças e com-ponentes; fazer 

ajustes circunstanciais de emergência; propor estudos para eliminação de falhas repetitivas; colocar máquinas e 

equipamentos em condições de funcionamento produtivo. 

• Desenvolver processos de fabricação e montagem: 

Estabelecer sequência de operações; identificar recursos dos equipamentos disponíveis; estabelecer método e 

tempo de fabricação; realizar teste de ajuste final (tryout); utilizar ferramentas para a garantia da qualidade no 

processo; analisar processos, visando melhorias e eliminação de falhas; controlar a produtividade do processo; 

balancear linhas, tendo em vista a otimização de processos; treinar equipes de trabalho. 

• Elaborar documentação técnica: 

Redigir relatórios técnicos; utilizar recursos de informática; fazer listas de verificação (check list); elaborar 

manuais e procedimentos; elaborar folha de processo e de orientação. 

• Realizar compras técnicas: 

Desenvolver fornecedores; analisar orçamentos; avaliar as condições técnicas de contratos e especificação de 

serviços; administrar prazos estabelecidos; avaliar desempenho de fornecedores; homologar fornecedores. 

• Cumprir normas de segurança e de preservação ambiental: 

Zelar pela utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC); identificar condições e 

atos inseguros; destinar, aos locais apropriados, os materiais descartáveis; sugerir a utilização de materiais e 

produtos não agressivos ao meio ambiente; manter os postos de trabalho em condições seguras. 
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• Utilizar recursos de informática. 

•Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

2. ESTRUTURA DO CONCURSO: 

O concurso para este cargo consistirá de uma prova objetiva com 40 (quarenta) questões, sendo 20 (vinte) de 

conhecimentos gerais, cada uma valendo 1(um) ponto cada, e outras 20 (vinte) de conhecimentos específicos, 

valendo 2 (dois) pontos cada. A prova objetiva valerá de 60 (sessenta) pontos no total.  

As questões da prova objetiva serão divididas em: 20 questões de Conhecimentos Gerais (5 questões de Língua 

Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e Quantitativo, 5 questões de Legislação e 5 questões de 

Informática); e 20 questões de Conhecimentos Específicos. 
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