
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Programação de Produção 
 

Função: Coordenar a 
programação de produção de 

tubos metálicos 

Área: PCP 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor de Operações 
 

Área: Operações 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a programação da produção dos 

tubos metálicos (formação e trefilados) abrangendo desde o acesso ao plano de 

vendas preparado pela área Comercial, avaliação da posição do estoque da matéria 

prima (chapas de aço, tubos semi-acabados, por exemplo) a ser utilizada, das 

prioridades e sequencia cronológica dos processos e da disponibilidade das 

máquinas da linha até a emissão das Ordens de Produção e fechamento do 

processo. 

 Orienta a compra de matéria prima ao constatar a insuficiência de material ou 

informa-se sobre a previsão de entrega para atender à programação da produção, 

contatando a área de Suprimentos bem como avaliando com a área de Engenharia 

a possibilidade técnica de substituir ou adaptar outros materiais para atender à 

demanda, considerando as especificações do produto e as do equipamento e 

ferramental. 

 Mantém-se informado sobre o andamento da produção observando a execução 

das OPs programadas e mantém estreito relacionamento com a área Comercial 

negociando a revisão de prazos em função de atrasos ou posicionando-a sobre a 
disponibilidade dos itens para produção e faturamento.  

 

 Reúne-se com as áreas da empresa (Produção, Comercial, Suprimentos, etc.) 

alinhando-as quanto à programação da produção, volume previsto, níveis de 

estoque, etc. visando o atendimento de clientes, contratação de fretes, organização 

da expedição, compras e importação. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Operações orienta, supervisiona e/ou executa a programação da 

produção dos produtos da empresa com base em pedidos de venda ou posição dos níveis de 

estoque.  

Supervisiona 2 Programadores de Produção. 

 



 
(cont.) 

 Mantém-se atualizado sobre as atividades da área visando  possibilidades de 

melhoria no processo de programação mediante leitura técnica, pesquisas na 

Internet, referências do mercado, etc. 

 

 Periodicamente prepara ou analisa relatórios e quadros demonstrativos diversos 

para avaliação do desempenho da área e da produção  e submete à apreciação do 

superior e apresentação às áreas de Produção, Qualidade e Comercial. 

 Participa do inventário físico do estoque de matéria prima e produtos acabados, 

para efeitos de controle  e contabilização. 

 Eventualmente analisa relatórios de ocorrência informando sobre programação de 

fabricação não atendida mediante retorno da área de Produção apontando os 

motivos, novas datas e volume, etc. Elabora planos de ação para correção da 

ocorrência ou fornece subsídios para decisões do superior e áreas envolvidas. 

  Supervisiona 2 Programadores de Produção 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Engenharia, Administração de Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office intermediário 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2014 
 

 

 


