
 

 

 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar Gráfico (Acabamento) 
 

Função: Auxiliar nos diversos 
processos de acabamento 

executando tarefas 
operacionais simples 

Área: Acabamento 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Acabamento 

 

Área: Acabamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente auxilia os Operadores no corte e refilamento de resmas de papel e 

produtos gráficos (livros, folhetos, livretos, cartazes, etc.) executando tarefas 

operacionais simples, como a requisição ou transporte do material, abastecimento do 
equipamento, remoção de aparas, etc. 

 
 Auxilia no processo de acabamento dos produtos gráficos da empresa compreendendo a 

execução de tarefas operacionais simples nas várias etapas como a dobragem de 

folhas, encarte, grampeamento e costura de cadernos, plastificação das capas, 

alceamento, colagem e embalagem dos produtos: movimenta o material, abastece os 
equipamentos, repõe insumos (linha, grampos, lâminas de plástico, cola, etc.), remove 

aparas, dobra “orelhas” dos livros, monta “pallets” e outros. 
 

 Acompanha   e atenta às orientações do Operador para auxilia-lo na eventualidade de 

problemas durante o processo como a substituição de ferramentas, regulagem simples 
do equipamento e demais atividades de apoio. 

 

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

informatizado e/ou registra os dados em planilhas (volume produzido, paradas, 

ocorrências, etc.). 
 
 

 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.  

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Acabamento executa tarefas operacionais simples nos 

processos de acabamento dos produtos da empresa auxiliando no corte e refilamento de 

papel, dobragem, grampeamento, costura, alceamento, colagem e embalagem de livros, 

folhetos, livretos e outros produtos gráficos além de serviços de limpeza, remoção de aparas e 

resíduos. 

 

 

 



 

 

 
(cont.) 
 

 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 
 

 

 


