
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente de Programação 
 

Função: Programar o fluxo do 
processo de pintura das peças 

Área: Sala de Pintura 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Líder da Sala de Pintura 

 

Área: Sala de Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente programa os processos de pintura das peças baseando-se nos planos 

semanais de produção: emite requisição ao Almoxarifado para liberação das peças a 

serem pintadas , confere o recebimento e disponibiliza o lote para a pintura. 

 

 Orienta a solicitação de tintas para a pesagem, mistura e aplicação nas peças a serem 

produzidas. Calcula a quantidade a ser utilizada em função da programação e orienta a 

ordem de aplicação visando racionalizar o processo para os Pintores, preenchendo 
planilhas para controle. 

 

 Auxilia na preparação das peças a serem introduzidas no processo de pintura, 

abrangendo o isolamento das dobradiças, distribuição e identificação das peças para os 

Pintores e acompanha o processo para manter a agilidade da linha de produção. 

 

 Semanalmente elabora a programação do processo de pintura baseando-se nas Ordens 

de Produção (OPs): recebe o plano geral de produção e distribui a carga de trabalho de 

acordo com as etapas do processo (envernizamento, isolamento da pintura, colocação 
de “plotters”, etc.) mesclando a maior ou menor complexidade das peças visando 

manter um fluxo uniforme de produção. 

 

 Eventualmente pode auxiliar no processo de pintura das peças incluindo a preparação 

de tintas, colocação de “ plotters” e fitas crepe, pintura e outras atividades de apoio. 
 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder da Sala de Pintura programa os processos de pintura das peças em 

função do Plano de Produção. 

 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 2 a 4 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 
 

 

 


