
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Copiador de Chapas 
 

Função: Executar a gravação 
eletrônica de textos e imagens 

em chapas de metal 

Área: Impressão 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Impressão 
 

Área: Impressão 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe Ordens de Produção especificando os produtos a serem gravados 

(revistas, livros, folhetos, cartilhas, cartões, etc.), acessa, baixa e prepara os arquivos 

eletrônicos através do sistema informatizado CTP e requisita as chapas para o processo 

junto ao Almoxarifado. 
 

 Prepara o equipamento (AVALON) para gravação das chapas metálicas:  efetua os 

ajustes necessários em função do produto a ser impresso e posiciona as chapas para 
abastecimento do processo. 

 

 Aciona o equipamento, insere as chapas individualmente e acompanha a gravação a 

laser dos arquivos interrompendo o processo ao constatar eventuais falhas. 

 

 Remove as chapas gravadas e procede à sua revelação através das máquinas 

processadoras (laser ou goma): prepara o equipamento (troca a água, produtos 
químicos e goma, ajusta a temperatura e velocidade), insere a chapa gravada e aciona 

o processo. Recolhe as chapas gravadas e posiciona para secagem e posterior 
conferência. 

 

 Confere a qualidade e formatação da gravação comparando os textos e imagens 

gravadas com as provas heliográficas; procede a eventuais correções ou encaminha 
para impressão.  

 

 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Impressão faz a gravação e revelação eletrônica de textos e 

imagens dos produtos da empresa a serem impressos. 

 

 

 



(cont.) 
 

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

serviços de manutenção quando necessário bem como obedece a procedimentos 
específicos adquiridos em treinamentos para o seu uso bem como o de equipamentos 

de segurança para preservar-se de riscos e acidentes de trabalho. Controla o 
uso/consumo dos materiais utilizados e registra o trabalho realizado, para efeitos de 

controle. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
                                                                                                                                             Data: 01/07/2015 
 

 

 


