
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Copiador de Chapa Manual (Fotolito) 
 

Função: Montar e copiar 
manualmente fotolitos para 

impressão 

Área: Impressão 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Impressão 
 

Área: Impressão 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente recebe Ordens de Produção (OPs) para a montagem e cópia de fotolitos 

para a impressão dos produtos da empresa (revistas, livros, folhetos, cartilhas, cartões, 
etc.).  

 

 Busca no arquivo as lâminas (fotolitos) referentes à obra a ser publicada, limpa 

sujidades na superfície, faz eventuais correções e inicia o processo de cópia montando 
manualmente as lâminas à chapa metálica: requisita a chapa, fura,  posiciona e cola o 

fotolito sobre a superfície de metal preparando-o para o processo de revelação. 

 

 Prepara o equipamento para a reprodução manual do fotolito, abastece-o com produtos 

para a revelação, insere a lâmina e aciona o processo. Retira a reprodução, avalia a 

qualidade da cópia utilizando-se, se necessário, da mesa de luz e dispõe em cadernos 

para envio à impressão; mantém registros do trabalho efetuado para controle da 
produção. 

 

 Cuida da organização do arquivo de fotolitos visando preservar a integridade dos 

mesmos acondicionando-os com material especial e posicionando-os em segurança. 

 

 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. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Impressão monta e copia manualmente fotolitos dos produtos 

da empresa preparando-os para impressão. 

 

 



 
(cont.) 
 

 Pode, eventualmente, auxiliar nas atividades de gravação e revelação de chapas para 

impressão. 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Cursos de Produção Gráfica (40 horas) 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 
 
 
 
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 
 

 

 


