
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar de Montagem Eletrônica 
 

Função: Receber e 
encaminhar arquivos de textos 

para montagem eletrônica 

Área: Impressão 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Impressão 
 

Área: Impressão 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente baixa arquivos eletrônicos de arquivos de textos e imagens para a 

montagem eletrônica dos produtos a serem impressos (livros, folhetos, jornais, etc.): 

recebe as Ordens de Produção com as características do produto, acessa o sistema, 

baixa o arquivo, faz inserções ou modificações conforme orientações dos clientes 
recebidas via e-mail e encaminha aos Montadores Eletrônicos. Pode contatar clientes 

para esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre os arquivos ou a área de Produção 
para alterações nas OPs em função das modificações recebidas. 

 

 Prepara provas heliográficas para conferência pré-impressão: imprime as folhas que 

compõem o produto, posiciona-as na mesa de luz para visualizar posições de corte, 
dobra, cola, pinça, “sangria”, etc., confere a ordem de paginação, dobra e monta os 

cadernos para aprovação pelo cliente da formatação do produto e posterior gravação 
das chapas de impressão. 

 

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

serviços de manutenção quando necessário bem como providencia, junto ao 
Almoxarifado, a reposição de materiais a serem utilizados.  

 

 Mantém organizado e atualizado os arquivos eletrônicos dos produtos a serem 

impressos e das chapas a serem gravadas, solicitando a requisição de novas quando 
necessário. Controla a documentação processada na área (Ordens de Produção, 

requisições ao Almoxarifado, e-mails de clientes para alterações de textos e imagens 
dos produtos, etc.). 

 

 Eventualmente auxilia na montagem eletrônica dos produtos ou na atualização dos 

portais para acesso dos clientes na aprovação da nova formatação dos produtos, 
conforme orientação. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Impressão baixa, confere, atualiza e encaminha arquivos 

eletrônicos de textos e imagens para a montagem eletrônica dos produtos a serem impressos. 

Prepara provas heliográficas para conferência e aprovação pelos clientes e montagem de 

cadernos para orientação da gravação das chapas a serem utilizadas na impressão. 

 

 



 
(cont.) 

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

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio 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 

 

 

 


