
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Líder do Centro de Usinagem 
 

Função: Coordenar o 
processo produtivo nas 

máquinas CNC 

Área:  Centro de Usinagem 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente de Trefilação 
 

Área: Trefila 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta , supervisiona e/ou executa a usinagem dos tubos 

metálicos abrangendo desde a preparação das máquinas CNC, movimentação interna 

das peças, corte e acabamento até a  inspeção de qualidade e liberação para a 

expedição, atentando para a  constante melhoria no processo, manutenção dos padrões 
de qualidade exigidos e prazos de entrega definidos. 

 
 Orienta e supervisiona a programação da Máquina de Corte (CNC / Sinico e BLM) 

observando o atendimento das Ordens de Produção dentro das especificações e prazos 

indicados. 

 
 

 Zela pela segurança da operação observando o correto uso dos EPIs, dos equipamentos 

e ferramentas utilizados pelos Operadores e Auxiliares, solicitando sua manutenção 

quando necessário, requisita material, treina os subordinados, participa no processo de 

movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida da 

ordem, limpeza e disciplina na área visando seu bom desempenho e sua contribuição 

para os resultados da empresa. É responsável pela divulgação, conscientização e 

manutenção dos programas da qualidade e 5S. 

 Semanalmente faz o fechamento da produção do período condensando as informações 

contidas nos registros diários, para apreciação do superior e controles. 

 Periodicamente participa do inventário físico de produtos acabados e matéria-prima, 

para controle do estoque. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Trefilação distribui, orienta, supervisiona e/ou executa a 

usinagem de tubos metálicos compreendendo o corte e acabamento das peças. 

Supervisiona até 5  pessoas entre Operadores e Programadores CNC.. 



 

 

(cont.) 

 Eventualmente participa no desenvolvimento de novos produtos, ferramentas e 

fornecedores relacionados à sua área de atuação: avalia desenhos e esboços, quantifica 

a necessidade de material, tempo de produção e recursos de máquina, contata 

fornecedores, cota preços e condições de fornecimento e relata as conclusões para 

apreciação do superior. 

 Supervisiona até 5 pessoas entre Operadores e Auxiliares de Produção. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Eng. Mecânica) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     Curso Programação Máquina CNC (Torno, Fresa ou equivalente – até 100 horas) 
                     Noções de Controle de Qualidade, Kamban, Desenho Técnico 

                     Cursos de Metrologia e Ponte Rolante 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção  

 Capacidade de decisão 

 Controle emocional 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Visão estratégica 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2014 
 

 

 


