
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Montador Eletrônico 
 

Função: Montagem dos 
arquivos dos produtos para 

impressão 

Área: Impressão 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Impressão 
 

Área: Impressão 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe Ordens de Produção para as demandas do período e acessa os 

arquivos eletrônicos de produtos (revistas, livros, folhetos, cartilhas, cartões, etc.)  a 

serem montados para posterior gravação e impressão. 
 

 Faz a montagem ou editoração eletrônica dos produtos utilizando-se do sistema 

informatizado CTP procedendo à finalização dos mesmos através da verificação da 

sequência da paginação, formatação, medidas, cores, tipo e gramatura do papel a ser 
utilizado, etc. e encaminha para prova e posterior remessa ao cliente, para aprovação 

da montagem. 
 

 Identifica e mantém arquivado o trabalho à espera da deliberação do cliente para 

ajustes ou gravação e impressão. 

 

 Cuida da ordem e limpeza do local, equipamentos e ferramentas de trabalho solicitando 

serviços de manutenção quando necessário.  

 

 Mantém-se atento sobre novidades e avanços tecnológicos na sua área de atuação 

(novas técnicas de editoração eletrônica, “softwares”, por exemplo) mediante leitura de 

bibliografia especializada, pesquisas, treinamentos, presença em eventos do segmento, 
acessos à Internet, etc. atualizando o superior para ciência e providencias. 

 

 Pode, eventualmente, auxiliar na conferência das provas heliográficas a serem 

encaminhadas para aprovação dos clientes. 

 
 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Impressão faz a montagem eletrônica de textos e imagens 

ajustando medidas, sequência de páginas e formato dos produtos a serem impressos 

utilizando-se do sistema informatizado CTP. 

 

 



 
(cont.) 

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

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Curso de Montagem Eletrônica (40 horas) 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Criatividade e inovação 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de Equipe 

 Iniciativa 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


