
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador  de Trefila 
 

Função: Transformar tubos 
em dimensões diversamente 

espessos, por estiramento a 

frio.  

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 ser trefilados visando disponibilizá-los para o estoque e expedição..  
 

 Prepara a Máquina de Trefila (“setup”) substituindo, montando e ajustando as 

ferramentas (fieira, mandril, varão e mordente) para a trefilação dos tubos de acordo 

com as dimensões especificadas nas Ordens de Produção. Aciona o equipamento para 
uma operação-teste, confere as dimensões, faz os ajustamentos necessários e libera 

para o processo. 

 

 Observa e/ou executa a alimentação dos tubos e aciona o mecanismo através de painel 

de controle.  Acompanha a transformação a frio dos tubos através da tração dos 

mesmos resultando na redução da sua largura e respectivo aumento no comprimento, 

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 

trefilados e posicioná-los para o estoque e expedição. Pode, eventualmente, operar o 
equipamento de ponte rolante para a movimentação dos tubos durante o processo de 

produção. Registra os dados do processo, para controle. 

 

 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 Máquina de Trefila  transformando tubos através 

da tração a frio dos mesmos resultando na redução da sua largura e respectivo aumento no 

comprimento do material.  



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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Cursos de Metrologia e Ponte Rolante 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Atenção 

 Comunicação 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2014 
 

 

 


