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Sumária:
Elaborar planos de manutenção preventiva e corretiva de motores,
Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades da faixa
sistemas e partes de veículos automotores, para assegurar-lhes I, o funcionário deve:
condições de funcionamento regular.










Detalhada:
Realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em
veículos automotores, máquinas e equipamentos, efetuando
inspeções, regulagens, ajustes e lubrificações, detectando
possíveis problemas, de forma a evitar quebras e propiciar
condições seguras de funcionamento.
Enviar partes danificadas às oficinas especializadas, para
completar a manutenção, conforme o caso.
Verificar e efetuar a troca de óleo, velas, filtros e outros
componentes.
Executar descarte de materiais e resíduos provenientes da
execução dos serviços.
Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos
de segurança apropriados quando da execução dos serviços.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho.
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a
critério de seu superior.






Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades das
faixas I e II, o funcionário deve:

Montar motor e demais componentes e veículos, guiando-se por 
desenhos ou especificações.
Verificar os resultados dos trabalhos executados, testando os
equipamentos, máquinas e veículos, para certificar-se do 
funcionamento dos mesmos, dentro das condições exigidas.
Anotar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, 
encaminhando os itens faltantes para providências de compras, de
forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços.
Realizar treinamento dos funcionários da faixa I de sua área de
atuação.

Consertar máquinas e equipamentos, requisitando peças
para reposição, montando máquinas, equipamentos e
acessórios conforme especificações do fabricante.
Elaborar propostas de serviços e orçamentos, relacionando
causas de defeitos e listando peças substituição.
Realizar treinamento dos funcionários das faixas I e II de
sua área de atuação.
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Os da faixa I e:

Os da faixa I e:

Ensino Fundamental Completo.

06 meses de experiência, relacionada as atividades a serem 
desempenhadas ou curso completo específico da função com
carga horária mínima de 40h.


08 anos de experiência na função ou;

06 anos de experiência na função e cursos, específicos da área 
de atuação, realizados nesse mesmo período, ou;
04 anos de experiência na função e ensino médio completo ou 
equivalente.
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12 anos de experiência na função ou,
10 anos de experiência na função e cursos específicos da
área de atuação, realizados nesse período, ou,
08 anos de experiência na função e ensino médio completo
ou equivalente.

