
 

 

 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar Gráfico (Impressão) 
 

Função: Auxiliar na gravação 
de chapas e operação de 

impressoras offset eletrônicas 
mono ou policromáticas e 

rotativas executando tarefas 
operacionais simples. 

Área: Impressão 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Impressão 
 

Área: Impressão 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz a lavagem das chapas de metal já utilizadas na impressão visando seu 

reaproveitamento removendo os textos e imagens ali gravados: retira as chapas 

disponibilizadas nas áreas de Impressão, lava a superfície utilizando-se de água ou 
soluções químicas especificas e as retorna ao Almoxarifado aguardando novo processo. 

 

 Auxilia na preparação das máquinas para impressão dos produtos da empresa: abastece 

as alimentadoras com papel plano ou bobinas, completa os níveis de tinta e água, ajuda 
na substituição de cilindros e lava a superfície dos mesmos para a remoção de manchas 

e resíduos e atende ao Operador para municia-lo de ferramentas, transportar peças, 
etc. 

 

 Acompanha a impressão e atenta às orientações do Operador para auxilia-lo na 

eventualidade de problemas durante o processo como a substituição de ferramentas, 
ajustes no abastecimento de papel e tinta, reposição de insumos, acertos de dobra e 

paginação, remoção de aparas, limpeza no local, etc. 

 

 Recolhe amostras da impressão para avaliação do processo pelo Operador bem como 

pode atuar na pós-impressão na prensagem, margeação e laceamento dos cadernos, 
confecção de etiquetas para controle e identificação da produção, etc. 

 

 Faz o apontamento da produção do período para controle: acessa o sistema 

informatizado e lança os dados (volume produzido, paradas, ocorrências, etc.) 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Impressão executa tarefas operacionais simples no processo 

de impressão dos produtos da empresa auxiliando na gravação das chapas (CTPs), no 

abastecimento das máquinas com papel plano ou bobinas, tinta e água, montagem e 

desmontagem de cilindros, remoção de resíduos, lavagem e limpeza de chapas, ferramentas e 

do local de trabalho. 

 

 

 



 

 

 (cont.) 
 

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

obedece a procedimentos específicos adquiridos em treinamentos para o seu uso bem 
como o de equipamentos de segurança para preservar-se de riscos e acidentes de 

trabalho. Retira materiais junto ao Almoxarifado, conforme orientações, e os 
disponibiliza para o uso. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 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 

 

 

 


