
 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Líder de Embalagem 
 

Função: Coordenar equipe na 
embalagem e expedição do 

produto 

Área: Produção 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor da Produção 
 

Área: Produção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente recebe Ordens de Produção para embalagem dos diversos produtos 

(queijos) da empresa de acordo com a programação estabelecida. 
 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a embalagem mecânica ou manual dos diversos 

queijos produzidos pela Unidade. Avalia a condição do produto estocado dentro dos 

padrões de qualidade da empresa, sua maturação e acabamento e distribui para a 
embalagem e posterior empacotamento incluindo o acondicionamento em plásticos, 

papel aluminizado ou vedação a vácuo. Disponibiliza o produto acabado para expedição 
aos centros de distribuição da empresa. 

 

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

acompanha as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos lotados na 

área sob sua responsabilidade requisitando serviços de manutenção, se necessário, 
requisita reposição de material, treina os subordinados, participa no processo de 

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

ordem, assepsia e disciplina na área visando seu bom desempenho e sua contribuição 
para os resultados da empresa.  

 

 Semanalmente faz o fechamento da produção do período condensando as informações 

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

 Anualmente participa na coordenação do inventário anual do estoque (matérias primas, 

produtos acabados, componentes químicos, etc.) acompanhando a contagem física e 
registro dos dados, para controle do estoque e contabilização. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Produção orienta, supervisiona e/ou executa atividades de 

embalagem manual ou mecânica dos produtos disponibilizando-os para a expedição aos 

centros de distribuição da empresa. 

Supervisiona cerca de 20 Auxiliares de Produção. 

 

 

 



 Supervisiona cerca de 20 Auxiliares de Produção. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo  
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 

 

 


