
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Controlador de Produção 
 

Função: Mantém registros do 
recebimento da matéria-prima 

e volume de produção 

Área: Controle de Produção 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente Industrial 
 

Área: Unidade CB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente mantém registros sobre o volume da produção da Unidade para efeitos de 

controle e estatísticas sobre o desempenho da área: recebe planilhas sobre as 

quantidades produzidas, por tipo de produto, além dos insumos utilizados (embalagens, 

filmes plásticos para acondicionamento, matéria-prima, etc.), atualiza os estoques de 
produtos acabados e calcula índices diversos (produtividade, perdas e outros). Prepara 

boletins de produção para apreciação das áreas evolvidas e do superior.  
 

 Faz o controle do recebimento de matéria-prima (leite) dos produtores rurais e 

Cooperativas registrando as entradas em planilhas para atualização do saldo em 

estoque e posterior pagamento aos fornecedores e transportadores. Recolhe a 
documentação das entregas efetuadas e envia à Matriz para contabilização, emissão das 

respectivas Notas Fiscais e pagamento bem como prepara relatórios para conhecimento 
dos fornecedores sobre o montante devido. 

 

 Periodicamente atende solicitações de empréstimos ou adiantamentos de valores 

devidos aos fornecedores de leite e notifica a Matriz para viabilizar o processo com base 
nos valores pendentes e registrados em planilhas de controle do fornecimento. Informa 

o solicitante sobre os valores e datas de liberação das solicitações. 

 

 Resume os valores devidos aos transportadores de leite com base nos registros diários 

de entrega e envia à Matriz para contabilização e pagamento. 

 

 Periodicamente participa do inventário do estoque efetuando a contagem física de 

produtos acabados, insumos, matéria prima, embalagens, etc. Planilha os dados no 

sistema para acesso e conhecimento do superior sobre o desempenho do período. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Industrial (CB) mantém registros sobre o volume da produção e 

matéria-prima recebida para controle, estatísticas sobre o desempenho da Unidade e 

pagamento aos produtores rurais e Cooperativas. 

Orienta o trabalho de 1 Apontador de Produção. 

 



 
 
 
(cont.) 

 

 Eventualmente atualiza os contratos dos Convênios que a empresa mantém com 

Cooperativas de Leite com base em informações do superior: recebe as alterações 

contratuais, emite novo documento e distribui às áreas envolvidas para conhecimento e 
controle. 

 

 Orienta o trabalho de 1 Apontador de Produção. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


