
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Programador e Preparador CNC 
 

Função: Programar e 
preparar  máquina CNC para o 

corte e acabamento de tubos 
metálicos 

Área:  Centro de Usinagem 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Líder do Centro de Usinagem 

 

Área: Trefila 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe Desenhos e Ordens de Produção listando a quantidade e as 

características dos tubos metálicos que devem ser cortados e chanfrados visando 

disponibilizá-los para o estoque e expedição.  
 

 Programa a Máquina de Corte (CNC / Sinico e BLM) criando instruções 

computadorizadas através do painel eletrônico do equipamento determinando a 
sequencia e especificações da operação (comprimento, diâmetro e espessura) para o 

corte e acabamento dos tubos.  

 

  Prepara a máquina substituindo, montando e ajustando as ferramentas  para o corte e 

acabamento (chanfro, escovação e lavagem) dos tubos de acordo com as dimensões 
especificadas nas Ordens de Produção. Acompanha o acionamento do equipamento 

para uma operação-teste, confere as dimensões, faz os ajustamentos necessários e 
libera para o processo. 

 

 Mantém-se atento à operação zelando pela manutenção dos indicadores estabelecidos 

na Ordem de Produção interferindo no processo quando da necessidade de correções 
na programação.  

 

 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. Mantém-se atualizado nas técnicas 
de Programação CNC através de leitura e cursos de reciclagem. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder do Centro de Usinagem programa e prepara a Máquina de Comando 

Numérico (CNC / Sinico e BLM) para o corte e acabamento de tubos metálicos. 



 
 

 
(cont.) 

 
 Eventualmente pode atuar na operação do equipamento abrangendo todas as etapas 

desde a  alimentação do processo, corte e acabamento dos tubos até a inspeção final, 

embalagem e movimentação dos lotes para a expedição e os devidos registros de 

controle. 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio Técnico completo (Técnico Mecânico) 
 
 

Treinamentos:  Curso de Programação Máquina CNC (Torno, Fresa ou equivalente – 100 horas) 
 
 

Experiência  acumulada:  De  1 a 3  anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico  

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Utilização de raciocínio lógico 
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