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1. Identificação 
 

Cargo: Mecânico 

Diretoria: Comercial Área: Truck PE 

Unidade: PE 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área de mecânica, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Indicar aos clientes a se dirigirem ao escritório para que seja feita a Ordem de serviço; 

 Executar os serviços que estão enumerados na ordem serviço; 

 Fazer um cheque liste geral, caso exista alguma anomalia, retorna para o vendedor fazer um 

novo orçamento; 

 Executar a nova ordem de serviço, observando os itens levantados; 

 Fazer o alinhamento dos pneus, de forma a garantir a segurança no dirigir;  

 Manter o local de trabalho organizado e limpo; 

 Manter em local adequado todas as ferramentas, utilizadas na execução das tarefas; 

 Prestar manutenção nas montadoras balanceadoras e máquinas de alinhamento; 

 Ajudar na manutenção dos elevadores; 

 Fazer o alinhamento de rodas e eixos de caminhões; 

 Ajudar no descarregamento de pneus, organizando o estoque; 

 Ajudar na manutenção de pequenos serviços da loja 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  
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 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 
 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível I Nível II Nível III 

Escolaridade: Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Médio 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Informática: Requer Noção do 
Pacote Office 

Requer Noção do 
Pacote Office 

Requer Noção do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento 

intermediário de 

mecânica de 

automóveis. 

Montagem e 

balanceamento de 

pneus de automóvel. 

Alinhamento e 

geometria de 

automóveis. 

 

Obs. Aplicasse ao 

geometrista de truck, a 

função truck. 

Conhecimento pleno 

de mecânica de 

automóveis. 

Montagem e 

balanceamento de 

pneus de automóvel. 

Alinhamento e 

geometria de 

automóveis. 

Identificação de 

problemas e possíveis 

soluções nos 

automóveis. 

Controle de tempo de 

execução dos serviços. 

 

Obs. Aplicasse ao 

geometrista de truck, a 

função truck. 

 

Conhecimento pleno 

de mecânica de 

automóveis. 

Montagem e 

balanceamento de 

pneus de automóvel. 

Alinhamento e 

geometria de 

automóveis. 

Identificação de 

problemas e possíveis 

soluções nos 

automóveis. 

Controle de tempo de 

execução dos serviços. 

 

Obs. Aplicasse ao 

geometrista de truck, a 

função truck. 

Competências 

Comportamentais:  

Atenção Concentrada 
Iniciativa 

Atenção Concentrada 
Iniciativa 

Atenção Concentrada 
Iniciativa 
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Comunicação 
Assertiva 
Trabalho em Equipe 
Organização 

Comunicação 
Assertiva 
Trabalho em Equipe 
Organização 

Comunicação 
Assertiva 
Trabalho em Equipe 
Organização 

Competências 

Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

 

Aprovações 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 
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