
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Técnico de Desenvolvimento de Produtos 
 

Função: Realiza estudos para 
o desenvolvimento de novos 

produtos 

Área: Técnica 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Desenvolvimento 

de Produto 
 

Área: Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente participa no desenvolvimento de novos produto (luminárias públicas e 

decorativas) ou alterações e adaptações nos já existentes elaborando desenhos 

utilizando-se de sistemas informatizados específicos (SolidWorks, DWG Editor, 3D, 2D e 
outros). Recebe esboços e croquis e aplica os recursos tecnológicos para dar forma aos 

novos produtos estabelecendo dimensões e demais características, conforme 

orientações, para atender às necessidades comerciais e técnicas. 

 

 Acompanha os testes e ensaios dos protótipos do lançamento bem como a produção de 

amostras avaliando sua conformidade em relação ao projeto e propõe ou executa  

eventuais alterações. 

 

 Elabora especificações de montagem para formalizar o processo produtivo  bem como 

manuais para instalação das luminárias. 

 

 Cuida da ordem e organização do arquivo de projetos, softwares e hardwares utilizados 

zelando pelo seu uso adequado e controle de acesso. 

 

 Semanalmente prepara relatório para aprovação de amostras de peças e componentes 

dos novos produtos enviadas por fornecedores visando sua certificação e posterior 
suprimento: recebe as amostras, compara as especificações com os projetos, faz testes 

e ensaios e emite seu parecer. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Desenvolvimento de Produtos participa no desenvolvimento de 

novos produtos da empresa (luminárias públicas e decorativas) elaborando desenhos 

utilizando-se de sistemas informatizados específicos, detalhando especificações de montagem, 

realizando testes e ensaios e acompanhando o processo produtivo visando sua conformidade 

em relação aos projetos. 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Periodicamente participa junto com a área de Compras no desenvolvimento de novos 

fornecedores para o suprimento de peças e componentes: faz visitas e atende reuniões 
prestando, discutindo e avaliando informações técnicas. 

 

 Eventualmente participa na avaliação do processo produtivo ou alterações de 

engenharia ou especificações do produto visando sua conformidade técnica e 
obediência aos padrões de qualidade internos: acompanha o processo ou atende a 

reclamações e sugestões de clientes e área comercial, revê desenhos e especificações, 
avalia os impactos de eventuais alterações e relata suas conclusões para apreciação do 

superior e providencias. 

 

 Pode dar suporte á área de produção orientando-os no processo de montagem de 

conjuntos novos ou com alterações, de acordo com o projeto,  visando a regularidade 
da linha. 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo (Desenho Industrial, Processos, Elétrica/Eletrônica) 
 
 

Treinamentos: Office básico além de cursos técnicos específicos para a área, como: CAD, 

SolidWorks, DWG Editor, 3D, 2D e outros) 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
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