
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Líder de Acabamento 
 

Função: Coordenar as 
atividades de acabamento dos 

produtos 

Área: Acabamento 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Produção 

 

Área: Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena, supervisiona e/ou executa as atividades de acabamento das 

armações dos óculos,  compreendendo desde  a fixação de adornos (ponteiras, trim, 

bandeiras, etc.), tamponagem da identificação do produto até o polimento , inspeção  e 

encaminhamento do processo para a montagem das lentes,  com base em Programação 

e Ordens de Produção. 

 Registra os dados da produção realizada pela área, refugos, peças em recuperação, 

consumo de matéria-prima, etc. em planilhas para apreciação do superior e avaliação 

periódica do desempenho da área. 

 Acompanha as condições e performance do equipamento instalado solicitando sua 

manutenção , substituição ou novos investimentos, requisita material, seleciona, avalia 

e treina subordinados, opina sobre a qualidade da matéria-prima utilizada, sugere e/ou 

participa da implementação de normas e procedimentos e zela pela segurança no 

ambiente de trabalho visando o bom desempenho da área e sua contribuição para os 

resultados da empresa. 

 Supervisiona cerca de 10 pessoas entre Operadores, Polidores, Inspetores e Auxiliares. 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Produção coordena,  supervisiona e/ou executa as atividades de 

acabamento das armações dos óculos  abrangendo a fixação de adornos, tamponagem para 

identificação do produto, polimento e inspeção final adequando-as para a montagem das 

lentes.. 

Supervisiona cerca de 10 pessoas entre Operadores, Polidores, Inspetores e Auxiliares. 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 

 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 
 

                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


