
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor Tecnologia e Processos LED                       
 

Função: Coordenar a 
montagem de luminárias LED 

Área:  

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Técnico 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona a montagem de luminárias com tecnologia 

LED abrangendo desde a adaptação e encaixe de peças e componentes até a 

inspeção, teste e embalagem dos produtos para a expedição ou estocagem bem como 
a emissão de relatórios sobre o desempenho da área, para apreciação do superior. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona a programação de materiais para a  montagem de 

luminárias abrangendo a movimentação de peças e componentes do estoque bem 
como a requisição de compras quando necessário com base na análise dos pedidos em 

carteira ou Ordens de Serviço (OS) recebidas. 

 

 Participa do desenvolvimento e homologação de novos produtos LED, equipamentos, 

ferramentas e processos  em conjunto com a área de Engenharia bem como atua na 
nacionalização de produtos importados abrangendo estudos para o fornecimento local 

de insumos e equipamentos. Prepara relatórios, projetos, “layouts” , documentação e 
quadros demonstrativos diversos visando aprovação pela Matriz. 

 

 Pesquisa e desenvolve novas técnicas para melhoria contínua do processo de 

montagem: acessa a Internet ou bibliografia especializada colhendo ou trocando 

informações diversas, avalia estudos realizados pela Matriz, participa de treinamentos 
e reuniões entre outras atividades. 

 

 Zela pela segurança da operação observando o correto uso dos equipamentos e 

ferramentas pelos Montadores, treina os subordinados, participa no processo de 
movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida 

da ordem, limpeza e disciplina na área. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Técnico distribui, orienta e supervisiona as atividades de montagem 

de luminárias com tecnologia LED  para iluminação de vias públicas, prédios, fachadas e outros 

ambientes. 

Participa no desenvolvimento e homologação de novos produtos LED bem como 

equipamentos, ferramentas e processos incluindo a nacionalização de produtos importados. 

Supervisiona 2 Montadores e 1 Assistente de PCP. 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Periodicamente distribui, orienta e supervisiona o inventário físico  de materiais da 

área para controle e contabilização do inventário. 

 

 Supervisiona o trabalho de 2 Montadores e 1 Assistente de PCP. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Engenharia Elétrica/Eletrônica) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de tecnologia LED 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


