
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador de Processos 
 

Função: Coordenar a 
avaliação dos processos 

produtivos visando sua 

otimização 

Área: Processos 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Técnico 
 

Área: Diretoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e/ou executa análises do processo produtivo da empresa 

visando otimizá-lo para efeitos de produtividade, custo e qualidade incluindo desde a 

analise de fluxogramas, cronometragem das etapas de produção até a verificação das 

condições do trabalho, distribuição da mão-de-obra e uso de embalagens e outros  

aspectos que possam aperfeiçoar o processo. 

 Cria instruções de trabalho  detalhando todas as etapas do processo produtivo visando 

sua padronização, incluindo sequencias de montagem, tempo consumido e outros dados 

para orientação dos Montadores. Pode, também, desenvolver estudos para a 

implantação ou alteração de  dispositivos e  processos para a montagem de novos 

produtos: Coleta informações, realiza pesquisas, visita fornecedores, esboça e discute 

detalhes do projeto  até  sua conclusão, viabilização, testes e efetiva implementação. 

 Mantém-se informado sobre novos equipamentos e tecnologias de produção visando 

sua adequação ao processo industrial da empresa. Pesquisa bibliografia especializada, 

participa de Feiras e Exposições, visita fornecedores, etc. coletando informações 

técnicas e financeiras para viabilizar sua aquisição. Emite seu parecer e encaminha ao 

superior, para decisão. 

 Periodicamente prepara arquivos de industrialização dos produtos da empresa 

detalhando o processo e todos os itens que compõem o conjunto das luminárias para 

registro e orientação às demais empresas do Grupo visando a padronização do processo 

de montagem. Distribui os arquivos para conhecimento. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Técnico  distribui, orienta e/ou executa análises do processo 

produtivo da empresa visando otimizá-lo para efeitos de produtividade , custo e qualidade . 

Elabora instruções para detalhar todas as etapas do processo produtivo visando sua 

padronização, bem como desenvolve estudos para a implantação ou alteração de  dispositivos 

e  processos para a montagem de novos produtos.  

Supervisiona 1 Analista de Processos. 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 Anualmente participa  no planejamento da produção provendo a área responsável de 

informações sobre processos, equipamentos e tecnologias visando a definição de nova 

metas de produção, redução de custo, aumento de produtividade, redução de perdas , 

etc. , baseando-se nas informações obtidas ao longo do período. 

 Supervisiona o trabalho de 1 Analista de Processos. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo (Industrial, Produção) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                           Metrologia 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


