
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:    Agente de Segurança    
 

Função: Controle de acesso 
de pessoas e veículos pela 

Portaria e vigilância 
patrimonial 

Área: Segurança 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Líder de Segurança 

 

Área: Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente atua na Portaria da empresa controlando o acesso de funcionários e 

visitantes às dependências: atende os visitantes, indaga sobre o destinatário das visitas, 

mantém contato para liberar a entrada, fornece senha ou crachá de identificação se 

necessário, encaminha ao local e registra a entrada do visitante, para controle. Efetua 
vistoria dos pedestres e veículos quando da saída do expediente conferindo o transporte 

de objetos não autorizados. 
 

 Controla o trânsito de veículos (caminhões e automóveis de visitantes e funcionários) 

pela Portaria da empresa: identifica o veículo, registra horário de entrada e saída e 

orienta o estacionamento bem como confere a documentação das cargas destinadas ao 
Almoxarifado ou retiradas da Expedição, entre outros. 

 

 Realiza rondas por toda a área da empresa verificando, intervindo, registrando ou 

comunicando ocorrências (presença de intrusos, luzes acesas, portas abertas, máquinas 
funcionando sem necessidade, iminência de riscos e acidentes, etc.) com o objetivo de 

zelar pelo seu patrimônio: percorre trajeto preestabelecido pelo superior dentro de 

prazos determinados e aponta a passagem através de bastões de controle. Registra os 
dados da ronda em planilhas, para apreciação do superior. 

 
 Atende ligações telefônicas pelo PABX da empresa nos impedimentos da Recepcionista, 

tria o assunto e transfere bem como recebe e encaminha a correspondência, Notas 

Fiscais e malotes destinados às diversas áreas. 
 

 Mantém arquivo dos relatórios de movimentação de visitantes pela Portaria, para 

controle. 

 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Segurança controla o acesso de pessoas e veículos pela Portaria da 

empresa e realiza rondas por toda a área zelando pela sua segurança. 

 

 



 

 Periodicamente acompanha os serviços de dedetização das várias áreas da empresa 

orientando o pessoal da empresa terceirizada: abre e fecha os recintos, remove ou 

guarda objetos que possam ser afetados pelo processo, solicita a limpeza do local 
quando da sua liberação para uso, etc. 

 
 Mensalmente assiste à distribuição das cestas básicas aos funcionários zelando pela 

manutenção da ordem e segurança no local: recebe e registra a documentação do 

material, orienta o estacionamento do veículo com as cargas, guarda ou encaminha as 

cestas não entregues à área de RH, para providencias. 

 

 Eventualmente acompanha o trânsito de funcionários por áreas de circulação restrita, 

mediante autorização, procede ao restabelecimento da energia elétrica na ausência da 

equipe da Manutenção após quedas ou panes e opera a Central de Alarme para 
comunicar incidentes às autoridades locais, entre outras atividades aleatórias. 

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3  anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
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