
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Analista de PCP 
 

Função: Executar a 
programação da produção 

Área: PCP 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Supply Chain 

 

Área: Supply Chain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente programa a produção dos produtos da empresa zelando pelo atendimento 

aos clientes dentro dos prazos estipulados. Acessa o sistema informatizado para 

informar-se sobre os pedidos de venda em carteira bem como a posição do estoque de 
produtos acabados e de componentes e executa o plano de produção definindo 

prioridades com base nos recursos disponíveis e emitindo as Ordens de Serviço (OS) 
necessárias. 

 

 Mantém-se informado sobre o andamento da produção  observando o atendimento das 

OS programadas. Registra o volume produzido, dá baixa no sistema encerrando o 

processo e notifica as áreas envolvidas para dar entrada no estoque e/ou programar a 
expedição. 

 

 Acompanha o suprimento dos componentes necessários à produção através da Lista 

Crítica visando manter o plano de produção ou fazendo os ajustes necessários para 
atender os prazos estipulados. Mantém informadas as áreas envolvidas para negociar 

novos prazos ou justificar eventuais atrasos. 

 

 Presta informações às diversas áreas da empresa posicionando-as quanto à 

programação da produção, volume previsto, prazos, níveis de estoque, etc. visando o 
adequado atendimento aos clientes, contratação de fretes, organização da expedição, 

etc. 

 

 Periodicamente prepara relatórios e quadros demonstrativos sobre o fluxo de serviços 

da área para apreciação do superior e áreas de produção e vendas: lança o volume de 

produção, níveis de estoque, pendências e detalhes de programação. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Supply Chain programa a produção dos produtos da empresa 

com base nos pedidos de venda ou posição dos níveis de estoque. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo ou Superior incompleto (Administração de Empresas, 

Engenharia de Processos, Mecânica ou Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


