
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Orçamentista 
 

Função: Preparar orçamentos 
para cotação dos serviços da 

empresa 

Área: Produção 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Produção 
 

Área: Produção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente prepara orçamentos a pedido dos clientes para a cotação de serviços de 

editoração e gráfica executados pela empresa: apura os custos da produção e gera um 

pré-cálculo incluindo valores de matéria prima, manufatura, serviços externos, frete e 

outros para posterior análise e fixação do valor de venda pelo superior utilizando-se do 
sistema Calcgraf. Formata propostas comerciais dos serviços solicitados e encaminha 

aos clientes ou Vendedores. 
 

 Acompanha o retorno sobre as propostas apresentadas aos clientes, faz eventuais 

ajustes se necessários e, se aprovadas, faz a abertura das Ordens de Produção (OP) 

para início do processo. Mantém as áreas interessadas e o cliente informados sobre o 
andamento do trabalho (pós-venda). 

 

 Periodicamente prepara mapas, relatórios e quadros demonstrativos diversos sobre o 

desempenho da área (orçamentos realizados, fechamentos, estatísticas por Vendedor 
ou clientes externos e internos, etc.) para apreciação do superior e reuniões de 

apresentação de resultados. 

 

 Acessa o sistema Calcgraf e atualiza os valores das matérias primas e insumos utilizados 

para a confecção dos orçamentos solicitados com base em “inputs” das áreas internas. 

 

 Eventualmente prepara orçamentos para produtos e clientes internos (Editora Santuário 

e Ideias & Letras, Marketing e outros) incluindo a formatação das propostas comerciais. 
 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente da Produção prepara orçamentos para a cotação dos serviços de 

editoração e gráfica realizados pela empresa para atender às solicitações de clientes. 

 

 



 
(cont.) 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Médio completo  
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento pessoal 

 Utilização raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 

 

 


