
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Engenheiro de Processos 
 

Função: Avaliar o processo 
produtivo da empresa visando 

otimiza-lo 

Área: Industrial 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 

 

Área: Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha o sistema produtivo da empresa visando sua otimização quanto 

à produtividade, redução de custo, melhoria da qualidade, etc. Analisa fluxogramas, 

cronometra etapas de produção, verifica condições do trabalho, distribuição da mão-de-

obra, uso de embalagens e outros fatores que possam impactar o  processo produtivo, 

sugere mudanças e acompanha os resultados, formalizando os novos procedimentos  

para sua aplicação. 

 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. 

 Atua, em conjunto com a área Comercial, no desenvolvimento de novas embalagens 

para os produtos da empresa observando sua praticidade no processo e custos bem 

como participa na redação de textos técnicos para divulgação orientando quanto à 

correção das informações técnicas (aplicações, cuidados no manuseio , etc.). 

 Periodicamente participa   do planejamento estratégico da empresa coordenando ações 

, coleta de informações e reuniões com as diversas áreas para o desenho do plano e 

tomada de decisões pelo corpo diretivo .  

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Industrial acompanha o sistema produtivo da empresa visando 

otimizá-lo para efeitos de produtividade, custo e qualidade bem como mantém-se informado 

sobre o lançamento de novos equipamentos e tecnologias para melhoria do processo. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Anualmente auxilia as Gerências de Qualidade e Industrial no planejamento da 

produção provendo-os 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. 

 Eventualmente desenvolve estudos para a implantação de  processos para a fabricação 

de novos produtos.. Coleta informações, realiza pesquisas, visita fornecedores, esboça e 

discute detalhes do projeto  até  sua conclusão, viabilização, testes e efetiva 

implementação. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Engenharia de Produção, Processos, Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     Cursos de atualização ou reciclagem na área 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


