
 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Almoxarifado 
 

Função: Controlar a 
movimentação do 

Almoxarifado pelo sistema 

Área: Almoxarifado 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Administrativo 
 

Área: Administração 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente controla a movimentação de itens do Almoxarifado registrando as entradas 

e saídas de materiais: recebe as Notas Fiscais ou requisições, confere os dados, acessa 

o sistema, lança as quantidades e obtém a posição atualizada do estoque para viabilizar 
a sua reposição ou para efeitos de inventário. Confere os lançamentos de entrada 

confrontando as Notas Fiscais recebidas com o relatório emitido pela Portaria, para 
controle da movimentação. 

 

 Realiza compras de serviços e materiais indiretos (expediente, peças avulsas, lenha e 

outros) para reposição do estoque ou atendimento de solicitações internas: recebe as 
solicitações, contata fornecedores, cota preços, encaminha ao superior para aprovação, 

emite os pedidos, acompanha seu recebimento ou agenda a retirada no fornecedor. 
Confere os dados das Notas Fiscais e respectivos boletos bancários e encaminha para 

pagamento. 

 

 Cuida da organização do arquivo da documentação processada na área. 

 

 Mensalmente faz o fechamento da movimentação do Almoxarifado abrangendo o cálculo 

e rateio do custo dos materiais requisitados pelas áreas, acesso ao site da Prefeitura e 

lançamento dos impostos municipais (ISS) dos serviços comprados, resumo das 

compras efetuadas e respectivos boletos bem como a emissão de mapas e quadros 
demonstrativos diversos sobre o desempenho da área, para controle do superior e 

contabilização. 

 

 Emite planilhas listando o consumo de materiais específicos (produtos químicos, por 

exemplo) visando disponibiliza-las no atendimento às exigências da legislação dos 

respectivos Órgãos Públicos. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Administrativo mantém o controle da movimentação das entradas 

e saídas do Almoxarifado, via sistema. 

Faz compras de materiais indiretos conforme solicitações das áreas. 

 



 

 
(cont.) 

 Participa no inventário do Almoxarifado confrontando os saldos físicos em estoque com 

os dados do sistema, para efeitos de controle e contabilização. Apura eventuais 
divergências e providencia os ajustes necessários. 

 
 Eventualmente atualiza o cadastro de fornecedores e produtos atendidos pelo 

Almoxarifado inserindo ou alterando informações para possibilitar o acesso aos 

processos internos via sistema. 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio Completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


