
 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Apontador de Produção 
 

Função: Registra dados de 
produção e estoque para 

controle 

Área: Produção 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Produção 
 

Área: Produção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente levanta e registra a quantidade de matéria prima e demais itens de 

consumo em estoque, para programação e controle da produção: acessa o sistema ou 

faz a contagem física do estoque, preenche planilhas e encaminha ao superior, para 

conhecimento. 
 

 Faz o fechamento da produção do período com base em Ordens de Serviço recebidas 

das Linhas e emite planilhas registrando o desempenho do processo:  quantidade 
produzida, consumo de matéria prima e insumos (embalagens, filmes, cola, etc.), 

paradas de máquina, descartes, causas de perdas de embalagens, etc. para controle do 

superior. 

 

 Acompanha a movimentação dos caminhões com cargas de matéria prima e registra no 

sistema os horários de entrada e saída dos veículos bem como o tempo dispendido na 

análise laboratorial desses produtos, para controle do superior. 

 

 Edita e imprime, pelo computador, planilhas e formulários diversos para uso nas linhas 

de produção. 

 

 Periodicamente participa do inventário do estoque efetuando a contagem física de 

produtos acabados, insumos, matéria prima, embalagens, etc. Planilha os dados no 
sistema para acesso e conhecimento do superior sobre o desempenho do período. 

 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Produção faz o apontamento diário do volume da produção 

além das entradas e saídas de produtos do estoque (matéria prima, itens de consumo, etc.), 

para controle. 

 



 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 
 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 

 

 


