
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador  de Forno 
 

Função: Executar o 
tratamento térmico de tubos 

Área:  Trefila 
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Líder de Produção 

 

Área: Trefila 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe Ordens de Produção listando a quantidade e as características dos 

tubos que devem receber o tratamento térmico visando prepará-los para a trefilação ou 
corte.  

 

 Prepara o forno contínuo a gás regulando seus controles para definir a temperatura 

necessária, velocidade e outros requisitos em função do tipo de material ou demandas 
dos clientes. 

 

 Observa e/ou executa a alimentação dos tubos movimentando-os através da ponte 

rolante, aciona o mecanismo  e acompanha pelos monitores o andamento do processo 
zelando pela manutenção ou correção dos indicadores estabelecidos na Ordem de 

Produção. 

 

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

tratados e posicioná-los para o processo de decapagem. Registra os dados do processo, 
para controle. 

 

 Acompanha os níveis de estoque dos tanques de Nitrogênio que abastecem o Forno 

para o processo de tratamento térmico e aciona sua reposição contatando a área de 
Compras. 

 

 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. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Produção opera o forno contínuo a gás para dar tratamento térmico 

aos tubos soldados visando prepará-los para a trefilação ou corte.  



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Cursos de Metrologia e Ponte Rolante 
 
 

Experiência  acumulada:  De  3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico  

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2014 
 

 

 


