
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Compras 
 

Função: Suporte ao processo 
de compras 

Área: Logística 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente Logística 

 

Área: Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente emite pedidos de compra de materiais (peças de reposição, material de 

escritório, máquinas e equipamentos) e serviços (passagens aéreas, reservas em 
hotéis,etc.) para formalizar o processo junto aos fornecedores. Mantém arquivo dos 

pedidos emitidos para controle. 

 
 Faz o “follow up” dos pedidos de compras para dar “feedback”  aos requisitantes e 

agilizar o fornecimento: contata os fornecedores, informa-se sobre o andamento dos 

pedidos, cobra o cumprimento dos prazos ou informa-se sobre a previsão de entrega. 

 

 Recebe, confere e encaminha as Notas Fiscais e boletos bancários decorrentes das 

compras realizadas para controle e efetivação dos pagamentos. 

 

 Efetua compras de materiais e serviços de pequeno valor ou baixa complexidade 

(material de escritório, passagens aéreas, reservas de hotéis, locação de veículos, etc.) 

conforme solicitações autorizadas pelo superior: pesquisa fornecedores, mantém 
contatos, solicita e analisa orçamentos e encaminha ao superior para aprovação e 

posterior emissão dos pedidos ou requer numerário para compra direta. Mantém 
controle sobre as despesas de viagem (relatórios de despesas, prestação de contas, 

etc.) solicitando o reembolso de despesas, se necessário. 

 

 Informa-se sobre valores de fretes para o despacho dos produtos da empresa às várias 

unidades: pesquisa transportadoras, cota valores e relata as informações para avaliação 

do superior. 

 

 Mantém arquivo de catálogos,   material promocional e cadastro de fornecedores para 

pesquisa de produtos bem como de toda a documentação processada na área. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Logística  dá suporte administrativo ao processo de compra de 

materiais e serviços cuidando da emissão de pedidos de compra, acompanhando os 

pagamentos aos fornecedores, mantendo o arquivo e fazendo  “follow up” do atendimento dos 

processos. 

Pode efetuar compras de materiais e serviços de pequeno valor ou baixa complexidade. 

 

 



 
(cont.) 

 Periodicamente processa o fechamento  dos cartões corporativos da empresa para 

controle das despesas e pagamentos bem como cota e aciona o processo de compras 

de material de limpeza e produtos de consumo da Copa) 

 Mantém controle sobre despesas de telefonia apurando o custo de ligações  ou para 

solicitar eventuais reembolsos de ligações indevidas. 

 Eventualmente dá suporte às demais áreas administrativas cuidando do arquivo de 

documentos, atendimento telefônico, contatos e pesquisas diversas, emissão de 

relatórios, etc. bem como cuida da organização de eventos externos (seminários, 

apresentações e confraternizações, por exemplo) 

 

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

 

 

 
  

 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
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