
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo de Produção 
 

Função: Dar suporte 
administrativo à Produção 

Área: Produção 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente Produção 

 

Área: Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente prospecta e contata fornecedores para a terceirização de serviços gráficos 

que não agregam valor ao processo interno, como cartonagem, furação e colocação de 

espirais em cadernos, por exemplo: apresenta o trabalho a ser realizado, cota preços e 

condições de fornecimento, planilha os dados, busca aprovação, emite os pedidos para 
a realização do trabalho e faz o “follow up”. Controla os pagamentos aos fornecedores 

emitindo comunicados à área Financeira para efetivá-los. 
 

 Recebe Ordens de Produção, confere os dados e encaminha aos setores para dar início 

ao processo podendo contatar clientes para esclarecimento de informações não 
especificadas na documentação. Mantém registros para controle do cronograma. 

 

 Contata clientes para o trabalho de pós-venda avaliando a satisfação dos mesmos em 

relação ao trabalho realizado, registra os comentários e dá retorno ao superior. 

 

 Cuida das atividades de apoio administrativo à área abrangendo a organização do 

arquivo de documentos, contatos telefônicos diversos, atualização do cadastro de 
clientes e dos produtos da empresa, encaminhamento de solicitações de funcionários à 

administração do pessoal, emissão de relatórios diversos e outros. 

 

 Periodicamente emite quadros e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área, 

para avaliação do superior e apresentações à Diretoria bem como participa de reuniões 

internas para verificação dos processos em andamento, cronograma de produção, etc. 

registrando os dados para acompanhamento e demais providencias. 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Produção dá suporte administrativo à área de Produção 

solicitando orçamentos para a terceirização de serviços gráficos, fazendo “follow up” para 

clientes dos processos em andamento na área, controlando e organizando o arquivo de 

documentos, providenciado pagamentos a fornecedores e outras atividades de apoio. 

 

 



COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 

 

 


