
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Engenheiro Químico 
 

Função: Desenvolve estudos  
sobre produtos químicos 

utilizados no processo 

produtivo 

Área: Laboratório Químico 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Industrial 
 

Área: Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente desenvolve estudos técnicos para avaliar as características químicas  da 

matéria-prima e material de consumo utilizados na fabricação dos produtos da empresa 

visando aprimorar a qualidade das peças e a eficiência do processo produtivo: analisa a 

composição do produto para uma aplicação mais adequada, sugere alterações, pesquisa 

alternativas de consumo, contata o fornecedor para obter mais detalhes sobre o 

componente , etc. 

 Sugere adaptações no processo produtivo em função das características químicas da 

matéria-prima utilizada na composição dos produtos visando alcançar os resultados de 

qualidade e produtividade estimados. 

 Mantém-se informado sobre  lançamentos de produtos e desenvolvimento de 

metodologia aplicáveis no processo de fabricação da empresa visando seu 

aprimoramento e redução de custos: pesquisa bibliografia especializada, acessa páginas 

da Internet, contata fornecedores e centros técnicos colhendo dados para avaliação. 

Emite relatórios ou expõe suas conclusões para apreciação do superior. 

 Responsabiliza-se pela manutenção preventiva e corretiva das máquinas e 

equipamentos da linha de produção: avalia a necessidade de reparos e trocas, recorre a 

serviços terceirizados, acompanha e testa o trabalho executado, liberando para o 

processo. Atende e mantém-se informado sobre prestadores do serviço avaliando a 

qualidade do trabalho, custos, agilidade de atendimento, etc. orientando sua 

contratação, quando necessário. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Industrial desenvolve estudos sobre o impacto ou aplicações de 

produtos químicos no sistema produtivo visando o aprimoramento da qualidade das peças 

fabricadas e da produtividade do processo bem como responsabiliza-se pela manutenção 

preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos da linha de produção. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Periodicamente participa de reuniões interdepartamentais para opinar sobre eventuais 

problemas técnicos referentes à sua área de atuação em função de reclamações de 

clientes, perdas no processo, baixa produtividade de componentes, etc.: colhe 

informações, avalia e apresenta propostas e acompanha a ação. 

 Atua como Engenheiro Químico responsável técnico pelo   armazenamento e 

manipulação de produtos químicos: recepciona fiscais do CRQ prestando as informações 

necessárias, emite e arquiva relatórios e documentos que regulamentam essa atividade 

na empresa e responde por eventuais irregularidades dessa natureza no processo 

produtivo. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior de Engenharia Química ou Química Industrial completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de reciclagem ou atualização na área 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 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 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


