
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Auxiliar de Produção 
 

Função: Executar serviços 
simples em apoio ao processo 

produtivo 

Área: Produção 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Produção 

 

Área: Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente disponibiliza a matéria-prima a ser utilizada no processo produtivo. Separa 

e pesa os componentes conforme a folha de programação , posiciona-os na linha de 

produção e auxilia o Operador na carga do equipamento. Remove as embalagens 

vazias, restos de produtos utilizados e entulho de modo geral zelando pela ordem e 

limpeza do local de trabalho. 

 Recolhe amostras do produto em fabricação e encaminha para o controle de qualidade. 

Aguarda o resultado e informa o Operador sobre a necessidade de correções ou 

liberação do lote. 

 Embala o produto final acondicionando-o em latas, baldes, bisnagas, caixas, sacos etc. 

manualmente ou operando máquina Seladora. Retira o produto dos recipientes 

(reatores, silos ou tachos) , insere nas embalagens, veda e as identifica com etiquetas 

adesivas informando data de fabricação, validade e número do lote. Remove as 

embalagens em “ pallets” aos locais de estoque. 

 Atuando na área de Mantas, auxilia o Operador no bobinamento e selagem  das mantas 

e cuida do grampeamento e  “ queima” dos “ pallets” para acondicionar o produto final 

e prepara-lo para a expedição. 

 Periodicamente participa do inventário  físico de produtos acabados, matéria-prima, 

embalagens, etc. para controle do estoque. 

 Eventualmente, se habilitado, pode operar Máquina Empilhadeira transportando 

produtos, matéria-prima, entulho, etc.  pelas dependências da empresa. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Produção executa serviços de apoio ao processo produtivo da 

empresa: separa, pesa e disponibiliza a matéria-prima a ser utilizada, embala o produto final, 

remove lotes de produção para o estoque e cuida da ordem e limpeza da área de trabalho. 

 

 

 



 
 
(cont.) 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada: Nenhum ou até 6 meses 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
 

 Agilidade física e manual 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atenção 

 Comportamento no trabalho 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Potencial para aprendizagem 

 Produtividade 
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