
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo: Assistente de PCP 
 

Função: Apoiar a 
programação da produção de 

tubos metálicos 

Área: PCP 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Coordenador PCP 
 

Área: PCP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa serviços de apoio à programação da produção dos tubos 

metálicos (formação e trefilados): acessa o sistema informatizado, confere a 

posição do estoque da matéria prima (chapas de aço, tubos semi-acabados, por 

exemplo) a ser utilizada e emite as Ordens de Produção  registrando os controles 

bem como acompanha as requisições de compra emitidas observando as datas de 

entrega para ativar o processo produtivo. 

 Aciona a área de Suprimentos ou avalia com a área de Engenharia a possibilidade 

técnica de substituir ou adaptar outros materiais para atender à ordem de 

produção. 

 Mantém-se informado sobre o andamento da produção observando a execução das 

OPs programadas e atendimento dos prazos fixados. Anota o volume produzido e o 

consumo da matéria prima , dá baixa no sistema encerrando o processo e notifica 

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

 Presta informações à programação da produção, volume previsto, níveis de 

estoque, etc. visando o atendimento de clientes.  

 

 Periodicamente prepara relatórios e quadros demonstrativos sobre o fluxo de  

serviços da área para apreciação do superior e áreas de Produção, Qualidade e 

Comercial: lança o volume de produção, indicadores de produtividade, refugos, 

níveis de estoque, pendências e detalhes de programação. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de PCP  dá suporte à programação da produção dos produtos 

da empresa verificando a disponibilidade de matéria prima para o processo, fazendo o 

seguimento das requisições de compra, acompanhando a produção visando o atendimento dos 

prazos fixados.  

 



 

(cont.) 

 Participa do inventário físico do estoque de matéria prima e produtos acabados, 

para efeitos de controle  e contabilização. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:   Nível Médio  completo 
                    
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento a cliente 

 Comunicação 

 Diligência 

 Empatia 
 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2014 
 

 

 


