
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Planejador de Recursos Produtivos (PRP) 
 

Função: Planejar a 
necessidade e acionar o 

provimento dos recursos 
produtivos para os contratos 

Área: Operações 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Operações 

 

Área: Operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja a disponibilidade dos recursos tecnológicos da empresa 

(equipamentos, máquinas, aparelhos de rádio, peças de reposição, componentes, etc.) 

e aciona o processo para atender às demandas de novos contratos, expansões, 
reposições ou manutenção dos níveis adequados de estoque: acessa informações sobre 

contratos ou níveis de estoque, avalia a necessidade de compra ou remanejamento do 
material, detalha (“explode”) e emite as requisições e faz o “follow up” do recebimento 

atentando para o atendimento dos prazos fixados. 

 
 Prepara o “check list” para liberação dos materiais para atender os contratos 

(montagem dos “sites”, suprimento de aparelhos, etc.) ou abastecimento das filiais para 

regularizar o estoque. Busca aprovações e orienta o despacho dos materiais, mantendo 
registros para controle. 

 

 Mantém-se atento às tendências tecnológicas do mercado aplicáveis na sua área de 

atuação mediante leitura de bibliografia especializada, pesquisas de mercado, acessos à 

Internet, avaliação da concorrência, etc. bem como acompanha resoluções de órgãos 

reguladores da atividade da empresa (ANATEL, por exemplo) visando atualizar as áreas 
envolvidas. Responsabiliza-se pela observação das diretrizes das Normas ISO de 

qualidade visando a manutenção da certificação de qualidade dos produtos. 
 

 Periodicamente prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área 

para apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas nas quais 
discutem-se resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio, suporte 

técnico, novos projetos, elaboração do budget, etc. visando  atingir melhores resultados 

no seu campo de atuação bem como responsabiliza-se pela organização dos recursos da 
área. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Operações planeja a disponibilidade dos recursos tecnológicos da 

empresa (equipamentos, máquinas, aparelhos de rádio, peças para instalações, etc.) e aciona 

o processo  para atender às demandas dos contratos 

 



 

(cont.) 

 

 Analisa e planeja a necessidade de materiais importados para colocação de novos 

pedidos de compra visando a manutenção do estoque mínimo ou atender às demandas 
dos contratos. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio Técnico (Eletrônico) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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