






































































































































              

 

PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  nnoo  TTRRAABB AALLHHOO  ––  UUnniimmeedd  PPllaannaall ttoo  CCeenntt rraall   ––  RRSS  //  AAnnoo  ––  IIXX––  22001100  
Av. General Câmara / 588 Fone / Fax: (0xx55) 3322-2 400 CEP: 98.025-780 – Cruz Alta / RS 

BEN - HUR / JOSIANE / VIRLEI – e-mail: mo2.unimed061@comnet.com.br / mo3.unimed061@comnet.com.br 
mo1.unimed061@comnet.com.br / ADRIANA – e-mail: mo.unimed061@comnet.com.br 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Setor: Graneleiro Sede 
 

Funções: Líder Operacional Graneleiro Sede, Armazenista.  
 

Descrição das Atividades: Líder Operacional: Supervisionar, orientar, controlar e acompanhar as 

atividades operacionais, dentro das diretrizes fixadas pela Direção; Atender a necessidade dos processos; 
Verificar as necessidades de manutenção das instalações e equipamentos, solicitando a execução dos 
serviços necessários, visando garantir o seu adequado funcionamento; Planejar e supervisionar as atividades 
operacionais, orientando e liderando a equipe, definindo suas metas e padrões de desempenho, 
acompanhando e avaliando os resultados atingidos, fazendo as correções necessárias, visando o cumprimento 
dos objetivos e metas; Participar, mensalmente, da Reunião de Líderes; Informar ao seu superior imediato 
quaisquer irregularidades encontradas e/ou enfrentadas no desempenho de suas funções, bem como suas 
necessidades de materiais, equipamentos e de treinamento. Atender as necessidades dos processos; 
Executar outras tarefas correlatas e/ou complementares às acima descritas; Armazenista: 

Responsabilizar-se pelo recebimento, classificação, ensaque, e empilhamento dos sacos de sementes; 
Responsabilizar-se pelo empilhamento de todos os produtos. 
 

Local de Trabalho: Graneleiro Sede: Ambiente com piso acimentado cobertura de zinco; Graneleiro 

Sede / Balança: Escritório Balança (Térreo): Ambiente com piso cerâmico, forração de laje, iluminação 
artificial com 08 lâmpadas fluorescente, natural através de 03 janelas e uma porta envidraçada; Sala de 
Análise (Térreo): Ambiente com piso cerâmico, forração de laje, iluminação artificial com 02 lâmpadas 
fluorescente, natural através de 02 janelas e uma porta envidraçada; Escritório (Térreo): Ambiente com 

piso cerâmico, forração de laje, iluminação artificial com 04 lâmpadas fluorescente, natural através de 03 
janelas envidraçadas; Silo Vertical Metálico: ambiente externo, cobertura metálica nas fitas 
transportadoras aéreas; Sala Peneiras / Correias: Ambiente com piso acimentado, forração de laje, 

iluminação artificial com 02 lâmpadas fluorescente, natural através de 01 janela envidraçada; Sala 
Fornalha: Ambiente com piso acimentado, cobertura de zinco, iluminação artificial com 06 lâmpadas 

fluorescente. 
 

Máquinas e Equipamentos Empregados: Graneleiro Sede: máquina de pré-limpeza, fornalha, secador, 

moega, elevador metálico de grãos; Escritório / Balança (Térreo): balança, computador, impressora, 

telefone, máquina de limpeza, seladora e aparelho de umidade universal. 

 
Equipamentos de Proteção Individual observado: protetor auricular/CA: 11882; máscara; conjunto de 

calça e camisa, botina, máscara PFF2/ CA: 9823. 
 
 


