
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Técnico Ótico 
 

Função: Avaliar reparos ou 
troca de produtos defeituosos 

Área: SAC 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor SAC 

 

Área: SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe peças enviadas por clientes requerendo o conserto ou a substituição 

de armações e lentes defeituosas, sob garantia. 

 Analisa as condições da peça, natureza do defeito, condições de reparo, etc., emite o 

laudo técnico, orça o valor do conserto e o submete à aprovação do cliente ou autoriza 

a reposição do produto, notificando o superior. 

 Executa o reparo da peça: troca hastes , frente e lentes, faz ajustes, remove 

irregularidades, repõe adornos, etc. utilizando-se de instrumentos manuais ou 

equipamentos de simples operação. Encaminha a peça para emissão da correspondente 

documentação e devolução ao cliente. 

 Pode atender clientes ,pessoalmente, ajustando a estética da peça no rosto, dando 

orientações sobre seu uso e conservação, etc. 

 Mantém controle sobre o estoque de componentes (lentes, armações, peças, adornos, 

etc.) utilizados para os reparos. Registra a entrada e saída de material e acompanha os 

níveis mínimos de estoque, para solicitar reposição ao superior quando necessário ou 

emitir inventários periódicos.  

 Cuida da ordem e limpeza do local e material de trabalho, solicitando serviços de 

manutenção, se necessário. 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC) analisa, orça , faz 

reparos ou requer a troca de armações e lentes defeituosas, sob garantia, encaminhados por 

clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico (Ótica) completo  
 
 

Treinamentos:  Cursos de reciclagem ou atualização 

                     

 
Experiência  acumulada: De 1 a 2 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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