
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Programador de Produção 
 

Função: Programar a 
produção da Unidade 

Área: Administração 
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Administrativo 

 

Área: Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente faz os lançamentos de entrada de materiais (produtos acabados, 

embalagens, insumos, “pallets” e matéria prima) e atualiza a posição do estoque 

para determinar as prioridades e volume de produção para atender às demandas da 

área Comercial, conforme pedidos cadastrados no sistema. 

 Programa a produção dos produtos da Unidade: acessa o sistema informatizado, 

constata as necessidades de produção em função dos pedidos de venda, confere a 

posição do estoque da matéria prima e insumos a ser utilizada, analisa as 

prioridades e sequência cronológica dos processos, avalia a disponibilidade das 

máquinas da linha e emite as Ordens de Produção registrando os prazos de 

execução, para controle. 

 Aciona a compra de matéria prima, insumos e embalagens ao constatar a 

insuficiência de material ou informa-se sobre a previsão de entrega para atender à 

programação da produção, contatando a área de Compras. 

 Mantém-se informado sobre o andamento da produção observando a execução das 

OPs programadas. Anota o volume produzido, o consumo de materiais e perdas, dá 

baixa no sistema encerrando o processo e notifica as áreas envolvidas para dar 

entrada no estoque e/ou programar a expedição. 

 Presta informações às áreas da empresa posicionando-as quanto à programação da 

produção, volume previsto, níveis de estoque, etc. visando o atendimento de 

clientes, contratação de fretes, organização da expedição e compras. 

 Mantém controle sobre os empréstimos/adiantamentos concedidos a Produtores 

liberando o pedido para aprovação do superior em função do volume de 

fornecimento e pagamentos já efetuados. 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Supervisor Administrativo programa a produção dos produtos da Unidade 

com base em pedidos de venda ou posição dos níveis de estoque.  

 

 



 
 
(cont.) 
 
 

 Presta atendimento e orientação aos Produtores de Leite e Carreteiros informando-

os sobre a necessidade de suprimento de matéria-prima, preços negociados, 

volume e prazos bem como auxiliando-os na emissão de Notas Fiscais e demais 
documentos exigidos pela empresa. 

 
 

 Periodicamente prepara relatórios e quadros demonstrativos sobre o fluxo de 

serviços da área para apreciação do superior e áreas de Produção e Comercial: 

lança o volume de produção, indicadores de produtividade, descartes, níveis de 

estoque, previsões de entrada, pendências com Produtores, preços da matéria 

prima e detalhes de programação. 

 Participa do inventário físico do estoque de matéria prima e produtos acabados, 

para efeitos de controle e contabilização. 

 Eventualmente emite relatórios de ocorrência informando sobre programação de 

fabricação não atendida, para apreciação do superior e áreas envolvidas, mediante 

retorno da área de Produção, apontando os motivos, novas datas e volume, etc. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Técnico completo (Técnico Administração, Técnico Produção) 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 1 a 3 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 
 

 

 


