
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente de PCP 
 

Função: Controlar o fluxo de 
peças para a montagem dos 

produtos 

Área: PCP 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Tecnologia e 

Processos LED 
 

Área: LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acessa os pedidos em carteira ou recebe Ordens de Serviço (OS)  

especificando modelos, quantidade e prazos para a montagem de luminárias com 

tecnologia LED. 

 

 Separa o material necessário para a montagem retirando-o do estoque e 

disponibilizando em local apropriado para a montagem dos conjuntos, obedecendo 

a uma ordem de prioridade. Pode acionar a compra do material necessário e em 

falta no estoque acessando o sistema com as requisições de compra e mantém 
“follow up” do processo para programar a montagem dos conjuntos. 

 

  Encerra as Ordens de Serviço (OS) identificando o produto e quantidade para a 

expedição ou estoque de produtos acabados. 

 

 Cuida da ordem e limpeza do local , equipamentos e ferramentas de trabalho 

solicitando serviços de manutenção quando necessário. 

 

 Periodicamente faz o inventário físico do estoque de matéria prima e produtos 

acabados para controle e contabilização dos itens em estoque bem como pode 

preparar mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para 
apreciação do superior. 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Tecnologia e Processos LED controla a movimentação de 

peças e componentes visando atender ao fluxo de montagem de luminárias LED dentro dos 

prazos e quantidades especificadas. 

 

 

 



 
 
(cont.) 

 Eventualmente pode atuar no recebimento e armazenagem de materiais  para a 

montagem de luminárias com tecnologia LED destinados ao Almoxarifado: separa 

o material , confere a documentação envolvida e dá entrada em fichas de 
controle. 

 

 Pode auxiliar na montagem e embalagem de luminárias com tecnologia LED 

atuando nas bancadas. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 2 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 
 

 

 


