
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Controlador de Ferramentas 
 

Função: Controlar a 
disponibilidade de ferramentas 

para as máquinas da 
Produção. 

Área:  Trefila 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente de Trefilação 

 

Área: Trefila 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente  controla a distribuição do ferramental às máquinas de produção: recebe as 

Ordens de Produção com as especificações do produto (medidas, tolerâncias, 

espessuras, etc.), busca a peça adequada e a disponibiliza para a preparação (“setup”) 
do equipamento. 

 
 Participa, junto com o Operador, da preparação (“setup”) das máquinas para dar início 

ao processo produtivo:  substitui, monta e ajusta as ferramentas   de acordo com as 

dimensões especificadas nas Ordens de Produção , acompanha o acionamento do 

equipamento para uma operação-teste , confere as dimensões, faz os ajustamentos 
necessários e libera para o processo. 

 

 Mantém controle do ferramental utilizado através de planilhas nas quais registra as 

especificações de cada um , se ativo ou inativo, em manutenção ou descartável em 
função de quebra ou sem aplicação bem como as características de cada um 

(propriedades, medidas, tolerâncias, etc.) para identificação , separação e 
encaminhamento para a montagem. 

 

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

serviços de manutenção quando necessário bem como observa os procedimentos de 

segurança na operação e uso apropriado dos EPIs.  
 

 Periodicamente faz o inventário físico do ferramental sob sua responsabilidade, para 

controle do ativo. Registra as informações em planilhas específicas, para uso do 
superior. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Produção controla as ferramentas utilizadas nas máquinas da linha 

de produção zelando pela conservação e plena disponibilidade para uso ou providenciando 

modificações e reparos.  

Pode preparar as ferramentas e realizar os “setups” das máquinas antes do início do processo. 

 



 
 

 
(cont.) 

 
 Eventualmente pode atuar na operação do equipamento abrangendo todas as etapas 

desde a  alimentação do processo, corte e acabamento dos tubos até a inspeção final, 

embalagem e movimentação dos lotes para a expedição e os devidos registros de 

controle. 
 

 Responsabiliza-se pelo processo de compra ou modificação do ferramental em função 

de novos produtos, alteração do desenho original ou simples desgaste da peça: recebe 
a solicitação , contata ou prospecta fornecedores, cota preço e prazos de entrega, 

busca aprovação para o pedido de compra, recebe e inspeciona o produto, confere as 
especificações, registra a entrada nas planilhas de controle e armazena no 

Almoxarifado. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio Técnico completo (Técnico Mecânico) ou SENAI completo 
 
 

Treinamentos:  Curso de Office básico e AutoCAD (2 D) 
 
 

Experiência  acumulada:  De  1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico  

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2014 
 

 

 


