
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Líder de Produção 
 

Função: Coordenar as 
atividades das etapas de 

produção 

Área: Produção 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Produção 

 

Área: Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e/ou executa a operação de máquinas de produção para a 

fabricação dos produtos da empresa (mantas, lonas plásticas, folhas laminadas de 

plástico, etc.): acompanha a preparação do equipamento, abastecimento das matérias-

primas e fabricação, monitora a qualidade da produção e eventuais correções no 

processo, libera para embalagem e expedição, emite etiquetas para identificação dos 

lotes e registra os dados para relatórios de produção. 

 Distribui e orienta a embalagem das mantas baseando-se nas especificações de cada 

produto: acompanha a medição das mantas, grampeamento e “ queima” dos “ pallets” , 

aguarda a liberação do lote pelo Controle de Qualidade e encaminha para expedição. 

 Orienta a organização e limpeza do local de trabalho e equipamento de produção, 

requisitando serviços de manutenção, se necessário. 

 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, matéria-prima, 

embalagens, etc. para controle do estoque. 

 Supervisiona cerca de 10 subordinados entre Operadores e Auxiliares de Produção. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Produção distribui, orienta e/ou executa a operação de 

máquinas de produção para a fabricação e embalagem dos produtos da empresa.  

Supervisiona cerca de 10 subordinados entre Operadores e Auxiliares de Produção. 

 

 

 



 
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 

 Utilização de raciocínio lógico 

 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


