
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Auxiliar de Montagem 
 

Função: Auxiliar na 
montagem das lentes nas 

armações dos óculos 

Área: Montagem de Lentes 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Líder de Montagem de Lentes 

 

Área: Montagem de Lentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe e avalia visualmente a qualidade do corte das lentes atentando para 

falhas e ranhuras das superfícies. Refuga, encaminha para recuperação ou continuidade 

do processo. 

 Apara rebarbas nas lentes decorrentes do corte utilizando-se de lixa ou objetos 

cortantes e disponibiliza para a fixação da marca à laser. 

 Identifica as lentes fixando a marca do produto na superfície das mesmas utilizando-se 

de equipamento a laser. Prepara o equipamento, posiciona a peça e aciona a marcação: 

verifica visualmente a qualidade do processo e encaminha para a montagem. 

 Faz inspeção visual  para avaliar a qualidade da montagem das lentes nas armações. 

Separa as peças a serem recuperadas,  refuga  ou  libera o lote para a embalagem 

 Identifica o conjunto da armação com etiquetas, emite e cola o respectivo código de 

barras, mediante instruções, e embala o produto em sacos plásticos disponibilizando-os 

para o estoque. Registra os dados da sua produção em planilhas, para controle do 

superior. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Montagem de Lentes   auxilia na preparação das lentes a serem 

montadas nas armações dos óculos. 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Curso básico para operação de revolver ou pistola de tinta 
 
 

Experiência  acumulada: Até 6 meses 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atenção 

 Comportamento no trabalho 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Produtividade 
                                                                                                                                  Data:  01/11/2016 
 

 

 


