
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador de Costura 
 

Função: Costurar os cadernos 
unindo-os para a formação do 

bloco da publicação. 

Área: Acabamento 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Acabamento 
 

Área: Acabamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe Ordens de Produção para a costura dos cadernos na montagem de 

livros, folhetos, manuais e outros produtos gráficos. 

 

 Recebe os cadernos já agrupados e separados por volume e prepara o equipamento 

para costura dos mesmos: instala as “malhas” em função do número de cadernos, 
posiciona os cones de linha e as agulhas em função do número de cadernos, regula 

(manual ou digitalmente) os controles de acordo com a formatação da publicação e 
abastece os cadernos. Aciona o equipamento para uma operação teste, confere o 

resultado, faz eventuais ajustes e libera o processo. 

 
 Dá início à operação e mantém-se atento ao processo interrompendo-o ao constatar 

falhas para a devida correção. 

 
 Recolhe os exemplares costurados, pincela o dorso com cola para dar mais firmeza na 

junção dos cadernos e os posiciona na prensa manual para compressão e eliminação do 

ar entre as folhas preparando-os para a continuidade do processo produtivo (colagem, 
refilagem e outros). 

 

 Orienta o Auxiliar na prensagem dos exemplares, abastecimento dos cadernos para 
costura, limpeza da área e outras atividades de apoio. 

 

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

serviços de manutenção quando necessário bem como obedece a procedimentos 
específicos adquiridos em treinamentos para o seu uso bem como o de equipamentos 

de segurança para preservar-se de riscos e acidentes de trabalho. Controla o 
uso/consumo dos materiais utilizados e registra o trabalho realizado, para efeitos de 

controle. 
 

 Eventualmente pode realizar a dobragem manual dos cadernos. 

 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Supervisor de Acabamento opera equipamento para a costura dos cadernos 

unindo-os para compor o bloco ou o miolo da publicação (livros, folhetos, manuais, etc.) 

 

 



(cont.) 
 

 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 1 a 3 anos 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
                                                                                                                                             Data: 01/07/2015 
 

 

 


