
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Analista de Materiais 
 

Função: Executar a 
programação de materiais 

necessários à produção 

Área: Materiais 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Supply Chain 

 

Área: Supply Chain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente programa o suprimento de materiais (peças, componentes, etc.) 

necessários à montagem dos produtos da empresa, zelando pelo atendimento aos 
clientes dentro dos prazos estipulados. Acessa o sistema informatizado para informar-se 

sobre os pedidos de venda em carteira bem como a posição do estoque e emite, se 
necessário, as requisições de compra já definindo quantidades e prazos de entrega. 

 

 Atua junto a área de Compras fazendo “follow up” das entregas dos materiais cobrando 

o atendimento dos prazos ou informando ao PCP sobre eventuais atrasos ou falhas de 

atendimento que possam alterar a programação realizada. 

 

 Mantém atualizado os níveis de estoque através do sistema informatizado, conforme 

informações do Almoxarifado, visando a emissão de requisições de compra para suprir o 

fluxo produtivo de acordo com a programação da produção ou controle de devoluções. 

 

 Acompanha através do sistema informatizado a atualização da estrutura dos produtos, 

que define a composição de cada conjunto, visando racionalizar o suprimento de 

materiais e evitando desperdícios ou falhas no processo de compras. 

 

 Semanalmente informa-se sobre a programação da produção para o próximo período 

antecipando o planejamento no suprimento de materiais visando o atendimento dos 
prazos estipulados. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Supply Chain  programa o suprimento de materiais  necessários 

à produção dos produtos da empresa com base nos pedidos de venda ou posição dos níveis de 

estoque. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Mensalmente analisa a carga de suprimento distribuída a cada fornecedor visando 

antecipar eventuais problemas no fornecimento de materiais e, assim, atender aos 
prazos estipulados: faz visitas, mantém contatos via e-mails ou telefone lembrando-os 

do cumprimento dos prazos. 

 

 Prepara relatórios e quadros demonstrativos sobre o fluxo de serviços da área para 

apreciação do superior , áreas de produção e PCP. 

 

 Anualmente executa o inventário físico de materiais estocados com terceiros, para 

efeitos de contabilização. 

 

 Eventualmente atende a necessidade para suprimento de materiais não cadastrados na 

estrutura dos produtos ou como decorrência de falhas de planejamento, visando o 

cumprimento dos prazos: emite as requisições de compra, acompanha e cobra o 

recebimento mantendo a produção e PCP informados. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo ou Superior incompleto (Administração de Empresas, 

Materiais, Logística, Engenharia de Processos,  Mecânica ou Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 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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