
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Técnico Meio Ambiente 
 

Função: Zela pelo 
cumprimento das diretrizes da 

política de meio ambiente da 
empresa 

Área: Meio Ambiente 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente Industrial 

 

Área: Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente desenvolve ou controla a aplicação de normas e procedimentos para 

assegurar o cumprimento das regulamentações da política ambiental pela empresa em 
conformidade com a legislação vigente: acompanha o processo produtivo observando o 

descarte de resíduos, tratamento da água e efluentes dentro das especificações das 
diretrizes legais, corrige erros, elabora e implementa rotinas para orientação do 

processo e equipe. 
 

 Mantém arquivo da documentação referente à sua área de atuação (licenças, 

certificados, alvarás, atestados de procedência de matérias primas, etc.) providenciando 

sua renovação junto aos órgãos competentes, quando necessário. Responsabiliza-se 
pela emissão e distribuição de guias, relatórios, etc. aos órgãos reguladores do assunto. 

 

 Mantém-se atualizada sobre inovações tecnológicas e legislo ambiental mediante leitura 

especializada, pesquisas, acessos à Internet, treinamentos, participação em eventos do 
segmento, consultas a outras empresas e órgãos governamentais que disciplinam o 

assunto (INEA, ANA, IBAMA, Polícia Federal entre outros). Prepara relatórios para 

apreciação do superior para possíveis reformulações ou melhorias. 

 

 Periodicamente realiza auditorias internas observando o cumprimento da legislação 

ambiental aplicada aos processos da empresa: emite relatórios para análise do superior 

e correções. Arquiva os dados para atender a eventuais fiscalizações externas. 

 

 Faz ou solicita a realização de análises laboratoriais de amostras da água utilizada no 

processo produtivo e de efluentes para observar o cumprimento dos preceitos 

ambientais aplicáveis na manufatura dos produtos da empresa. Avalia os resultados e 

orienta, junto aos Gestores, possíveis correções. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Industrial desenvolve ou controla procedimentos para assegurar o 

cumprimento das diretrizes da política de meio ambiente pela empresa. 

 

 



  
(cont.) 
 

 Acompanha avaliações ambientais e perícias realizadas por Inspetores ou Agentes de 

órgãos governamentais nas áreas da empresa na identificação de distorções que 

possam ocasionar danos ao meio ambiente, doenças, acidentes e restrições à qualidade 
de vida dos funcionários e moradores dos arredores da empresa. Avalia as sugestões, 

elabora planos de correção e submete ao superior, para aprovação e providencias. 
 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, ações 

corretivas, necessidade de investimentos, etc. para apreciação, ação e controle dos 

superiores. 

 

 Eventualmente atende a fiscalizações externas de órgãos governamentais que 

disciplinam o cumprimento da legislação ambiental: acompanha a inspeção dando as 

devidas explicações sobre o processo, libera documentos para análise, discute ou 
negocia a adoção de medidas corretivas e prepara relatórios para avaliação dos 

superiores. Responsabiliza-se pelo atendimento das recomendações prospectando 

novos fornecedores de serviços, investimentos, emissão ou renovação de documentos, 
etc. 

 

 Desenvolve ações educativas para a área do meio ambiente através de campanhas e 

treinamentos internos mediante a avaliação da situação atual: pesquisa os temas, 
prepara o material de apoio, contrata empresas para ministrar os treinamentos e 

acompanha toda a atividade. Prepara relatórios e atas de presença para submeter à 
fiscalização ou avaliação da Gerência, se necessário. 

 

 Investiga acidentes ambientais para correção das causas ou para fazer frente às 

inspeções externas zelando pela isenção ou minimização da responsabilidade da 

empresa no incidente evitando a aplicação de multas ou danos à sua imagem. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo ou Superior incompleto (Administração, Química, 

Tecnologia de Alimentos) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e fundamentos de programas de qualidade (Normas ISO) 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade física e manual 

 Atenção 

 Comunicação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
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