CURSO
Assistente de Produção - CBO 7842-05

APRESENTAÇÃO
Na Classificação Brasileira de Ocupações, o Assistente de Produção atua basicamente
no preparo de materiais para alimentação de linhas de produção; organiza a área de
serviço; abastece linhas de produção; alimenta máquinas e separa materiais para
reaproveitamento, com oportunidades de trabalho em indústrias dos mais variados ramos
de produção.
O ensino médio completo e o curso básico de qualificação profissional são fundamentais
para exercer atividades nessa família de ocupação.
Dentre as atividades desempenhadas, elencamos basicamente as seguintes:














Auxiliar o operador de máquinas e equipamentos da fábrica.
Efetuar os registros da produção de acordo com as especificações da linha e dos
produtos a serem produzidos.
Verificar as necessidades e prioridades da linha de produção para programação
de manutenção preventiva e corretiva.
Cumprir as metas de produtividade a serem cumpridas.
Atuar no monitoramento do cumprimento das metas estabelecidas.
Contribuir com ideias e sugestões na área, objetivando ações de melhorias nos
processos e instalações.
Atuar na orientação aos colaboradores quanto às práticas a serem adotadas de
segurança do trabalho.
Acompanhar e verificar o rendimento dos colaboradores sob demanda da chefia.
Contribuir com boas práticas de transporte e manuseio da matéria-prima, de
acordo com a linha a ser produzida.
Acompanhar e monitorar o abastecimento de máquinas e equipamentos com a
matéria-prima da linha em produção.
Acompanhar e realizar a limpeza periódica de máquinas e equipamentos.
Assegurar que material está de acordo com a linha a ser produzida.
Monitorar periodicamente a qualidade dos produtos de acordo com as
especificações da linha e atestar a qualidade dos produtos produzidos.

OBJETIVO: O objetivo do curso de qualificação profissional para Assistente de
Produção é formar as competências necessárias para que os cursistas sejam capazes
de atuar como auxiliar em linha de produção industrial.
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