
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador de Concentração 
 

Função: Operar equipamento 
para a concentração do leite 

Área: Produção 
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Líder de Produção 

 

Área: Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe Ordens de Produção listando a quantidade do produto a ser 

concentrado para continuidade do processo produtivo. 
 

 Prepara o equipamento de concentração ajustando os controles para abastecimento do 

produto e etapas de aquecimento. Aciona o equipamento para uma operação-teste, faz 

os ajustamentos necessários e libera para o processo. 

 

 Dá início ao processo acompanhando a concentração do leite que consiste no seu 

aquecimento constante e por tempo determinando visando a eliminação de água por 

evaporação a vácuo para a obtenção de um produto com maior ou menor densidade 
em função da sua utilização nas diferentes linhas de produção; adiciona açúcar e outros 

componentes químicos, conforme instruções, para a fabricação de produtos lácteos 

diferenciados, como creme de leite e leite condensado, por exemplo.  Recolhe amostras 
do produto durante o processo e encaminha ao Laboratório para análise e verificação 

do estágio da concentração. 

 

 Controla o andamento da concentração mediante o retorno dos resultados laboratoriais 

e encerra o processo disponibilizando o produto para continuidade da produção ou 

envase. 
 

 Orienta o trabalho do Auxiliar de Produção para, no final do processo, remover 

descartes, colher amostras e auxiliá-lo na assepsia do local, equipamento e acessórios. 

Pode orienta-lo, também em ajustes simples dos mecanismos do equipamento. 

 

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

serviços de manutenção quando necessário bem como observa os procedimentos de 

segurança na operação e uso apropriado dos EPIs. 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Líder de Produção opera equipamento para a concentração do leite visando, 

através do aquecimento constante e por tempo determinado, a retirada de água para uma 

maior ou menor condensação do produto visando atender às diferentes linhas de produção. 

 



 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Empatia 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


