
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador Impressora Rotativa 
 

Função: Operar impressoras 
rotativas mono ou 

policromáticas. 

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 a impressão offset de folhetos, jornais, 

cartazes e outros produtos da empresa especificando quantidade, tipo de papel, cores, 

etc. Pode receber, em anexo, modelos ou provas do produto final para sua orientação. 

 
 Prepara o equipamento conforme as especificações do produto a ser impresso: lava os 

rolos de impressão para eliminar vestígios do processo anterior, monta a chapa gravada 

(CTP), observa e/ou completa o nível de tinta e água, orienta o posicionamento das 
bobinas de papel e regula manualmente as chaves de tinta de cada estação de 

impressão (cor) de acordo com a diversidade de cores do produto. Pode utilizar-se do 

“pantone” para a fabricação de tintas com coloração especial selecionando, pesando e 
misturando as diversas cores até atingir o ponto desejado. 

 

 Aciona o equipamento para uma tiragem teste verificando a qualidade da impressão, 

dobragem dos folhetos e aplicação correta das cores providenciando os ajustes 
necessários para obter o nível desejado. Regula as chaves de tinta abrindo ou 

fechando-as para liberar a quantidade ideal durante o processo. 

 

 Libera o processo observando o posicionamento correto no suprimento do papel, 

velocidade necessária e manutenção dos padrões de qualidade estabelecidos para a 

impressão e cores utilizando-se de dispositivos manuais (“conta-fio ”). Pode suspender 

o processo para os devidos ajustes ou manutenção eletromecânica do equipamento, se 
necessário. 

 
 
 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Impressão prepara e opera Máquina Impressora Rotativa para 

a impressão offset mono ou policromática de folhetos, jornais, cartazes e outros que compõem 

a linha de produtos da empresa. 

 

 

 



 
(cont.) 
 
 

 Orienta o Auxiliar na remoção do produto acabado para acabamento, abastecimento do 

equipamento, lavagem de peças e rolos, limpeza da área e outras atividades se 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. 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Curso de Produção Gráfica (40 horas) 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos (4 ou 10 cores) 

 
 
 
 
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 
 

 

 


