
Título do Cargo / Position Title 

Coordenador de Automação Industrial

Escolaridade / Academic Background :  Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em eletrônica  e / ou  mecânica de nível técnico ou de especializações em SENAI ou
 Conhecimento básico de Pneumática
 Conhecimento básico em matemática e metrologia
 Senso de organização
 Relacionamento Interpessoal
 Ser proativo junto ao equipe
 Ter atitude para os novos desafios e aprendizados

I Leitura e Interpretaçoçes de desenhos em 3D / 2D

 Solda elétrica e branda,

 Brigada de Incêndio

Supervisor Recursos Humanos / Human ResourcesSuperior Imediato / Immediate Chief

Mobilização para NBR  ISO  9000    e  NBR  ISO  14000
Conhecimento  básico em:  Desenhos em autocad 

 Ingles técnico
 Informática básica - Windows e MS Office

Aprovação

Observações / Comments:

Requisitos Desejáveis / Desirable Requirements

 Conhecimento básico de Ferramentaria (Fresa, Torno, CNC)

equivalentes.

Requisitos Obrigatórios / Mandatory Requirements

Qualificação / Qualification Habilidades / Skills
Experiência: 6 meses / Experience: 6 months

1 Auxiliar nas confecções e preparações das partes e peças mecânicas industriais seguindo as orientações dos assitentes tecnicos, técnicos, ferramenteiros e engenheirros
quando requeridas;  

2   Auxiliar nas montagens das partes e peças seguindo as orientações dos assitentes tecnicos, técnicos, ferramenteiros e engenheirros quando requeridas;  

3   Auxiliar nas inspeções e testes das partes e peças seguindo as orientações dos assitentes tecnicos, técnicos, ferramenteiros  e engenheirros quando requeridas;  

4  Auxiliar nas nas atividades de 5S junto a equipe;          

5  Cumprir todas atividades e normas estabelecidas pela empresa seguindo as orientações dos seus superiores;  

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Missão do Cargo / Position Mission

Auxiliar nas confecções, preparações, montagens, inspeções, testes e etc dos projetos de automação industrial desenvolvidas no departamento de
automação;
Auxiliar nas atividades desenvolvidas pelos assitentes técnicos, técnicos, ferramenteiros e engenheiros seguindo os procedimentos, instruções e demais
diretrizes estabelecidas para cada situações.

Principais Atividades / Main Activities
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Data / Date

Auxiliar de Automação Industrial 13/03/2013

Superior Imediato / Immediate Chief  Departamento / Departament  Diretoria / Diretor

Código / 

Code


