
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Operador de Produção 
 

Função: Operar máquinas de 
produção que compõem o 

fluxo produtivo da empresa 

Área: Produção 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Produção 

 

Área: Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente prepara e regula as máquinas de produção (reatores, silos , tachos, 

bobinadeiras, “ vasca”) para a fabricação de emulsões, tintas, resinas, argamassas, 

mantas, vernizes e outros produtos  com base em Fichas de Produção que detalham 

todo o processo de manufatura. Abastece as máquinas  com a matéria-prima necessária  

consultando  Ordens e Fichas de Produção  observando o tipo e quantidade dos 

componentes necessários bem como a sequência do carregamento. 

 Aciona o equipamento e acompanha o processamento atentando para as características 

físicas do produto (coloração, densidade, irregularidades na superfície das mantas, etc.) 

de acordo com as instruções de fabricação e pode interferir no processo, se necessário, 

fazendo correções na mistura. Atuando na área de Mantas operando a Máquina 

Bobinadeira faz, também , a medição das bobinas conforme a especificação do produto, 

corta e sela as embalagens, preparando-as para a expedição. 

 Recolhe amostras da produção e encaminha ao Laboratório, para análise da qualidade 

do produto. Faz as devidas correções, se instruído, ou libera o lote para a embalagem. 

 Registra o volume de produção do período preenchendo mapas específicos, para 

controle do superior. 

 Cuida da ordem e limpeza do equipamento e do local de trabalho, requisitando serviços 

de manutenção, se necessário. 

 Periodicamente participa do inventário  físico de produtos acabados, matéria-prima, 

embalagens, etc. para controle do estoque. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Produção opera máquinas de produção (reatores, silos, 

tachos, bobinadeiras, “ vasca” e outros) para a fabricação de emulsões, tintas, resinas, 

argamassas, mantas e vernizes. 

 

 

 



(cont.) 

 

 Eventualmente, se habilitado, pode operar Máquina Empilhadeira transportando 

produtos, matéria-prima, entulho, etc.  pelas dependências da empresa. 

 

 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 6 meses a 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
 

 Agilidade física e manual 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atenção 

 Comportamento no trabalho 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Potencial para aprendizagem 

 Produtividade 

 
                                                                                                                             Data:  01/11/2016 
 

 

 


