
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador de Envase 
 

Função: Operar equipamento 
para o envase 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 e características do 

produto a ser envasado. 
 

 Requisita as embalagens a serem utilizadas bem como verifica o adequado 

abastecimento dos produtos químicos a serem utilizados nos testes de vazamento 

dessas embalagens antes de iniciar o processo. Ajusta o datador para a identificação do 
lote e data de fabricação para um eventual rastreamento futuro do produto em 

decorrência de irregularidades no processo. 
 

 Prepara o equipamento de envase posicionando as embalagens e aciona o equipamento 

para uma operação-teste verificando a presença de possíveis vazamentos nessas 

embalagens visualizados pela reação química de produtos específicos (“tinta azul”) 
inseridos no início do processo. Faz os ajustamentos necessários e libera o envase. 

 

 Dá início ao processo acompanhando o envase dos produtos. Interrompe a linha de 

forma programada para constatar a existência de embalagens danificadas ou testar o 
peso correto, com o uso de balanças de precisão, conferir a datação e selagem. 

 

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

descartes, abastecer ou retirar caixas 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 o envase de leite e outros 

produtos lácteos para posterior acondicionamento e expedição dos produtos. 

 



 

 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 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 
 
 

 

 


