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VAGA DE EMPREGO 
 
Cargo:  Auxiliar técnico 
Tipo de Vínculo: Efetivo – CLT  
 
Descrição das responsabilidades:  
- Manutenção em válvulas industriais, corta chamas e equipamentos manuais; 
- Calibração em válvulas industriais, exceto corta chamas; 
- Operação da bancada de teste híbrida e vasos de pressão; 
- Aferição de medidas internas e externas seguindo o relatório das respectivas válvulas; 
- Preenchimento de relatórios, elaboração e emissão de certificados, registros fotográficos durante 
o processo de recepção, manutenção e calibração; 
- Substituição de vedações e peças móveis;  
- Elaboração e/ou verificação de relatório fotográfico aplicável durante a manutenção em válvulas 
industriais; 
- Organização física do almoxarifado; 
- Mobilizações e desmobilizações envolvendo serviços externos no cliente; 
- Manutenções preventivas em equipamentos e bens de consumo da organização; 
- Leitura de instrumentos para aferição de dimensões e pressões ou vácuos obtidos durante o 
processo de manutenção/calibração. 
 
O candidato deverá possuir capacidade de se comunicar com as pessoas, ter paciência, 
responsabilidade, honestidade, simpatia, flexibilidade, agilidade, raciocínio rápido e capacidade de 
trabalho em equipe. 
 
Requisitos:  
- Cursando os cursos de: Técnico em Mecânica / Técnico Instrumentação / Técnico Quimica  
- Período integral; 
- Disponibilidade para viagens; 
- CNH válida é desejável; 
 
Descrição da Empresa:  
Empresa de representação técnico/comercial de companhias multinacionais de válvulas e 
dispositivos de segurança, atuadores elétricos e válvulas de processo para aplicação industrial, 
além dos serviços de manutenção para estes equipamentos. Atuante nos seguimentos de óleo e 
gás, refino, petroquímico, química, papel e celulose, gases industriais, águas e esgoto.  
 
Benefícios:  
 
- Salário fixo;  
- Vale refeição / Vale transporte.  
 
 
Enviar currículo para administrativo@aggerenciamento.com.br 
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