
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente de Produção 
 

Função: Dar suporte ao 
Gerente de Produção em 

atividades administrativas de 

controle 

Área: Produção 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Produção 
 

Área: Produção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente elabora mapas e quadros demonstrativos para a programação e controle 

da produção orientando a distribuição de tarefas para as várias linhas de fabricação: 

analisa a produtividade dos setores, controla o alcance das metas estipuladas, sugere 
alterações, etc. visando avaliar e aprimorar o desempenho da área produtiva. 

 

 Dá suporte ao superior solicitando serviços de manutenção, requisitando a compra de 

produtos, controlando horas extras, distribuindo tarefas, avaliando e encaminhando 

problemas dos funcionários, observando o uso de equipamento de segurança, 
requisitando e conferindo a entrada de materiais,  etc. 

 

 Acompanha o nível de qualidade dos produtos fabricados em função dos relatórios de 

refugo , avalia as causas e prepara relatórios de ação para as providências do superior. 

 

 Semanalmente participa da programação da produção para o período com base  nos 

pedidos solicitados pela área Comercial e prepara mapas de controle: atua na 

distribuição das atividades, requisição de material, controle dos serviços extraordinários, 

etc. 

 

 Eventualmente participa de estudos para implantação de novos procedimentos e 

rotinas, aquisição de equipamentos ou novas tecnologias, etc. visando aumento da 

produtividade, melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, redução de refugos, 
etc. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Produção assessora-o na coordenação do processo produtivo da 

empresa abrangendo o controle da programação da produção e qualidade das peças bem 

como a emissão de mapas e demonstrativos sobre o desempenho da área. 

 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 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 6 meses a 1 ano 
 
 
 
 
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 
 

 

 


