
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo (Livraria) 
 

Função: Repor o estoque de 
produtos da loja e formalizar a 

entrada e saída de 
mercadorias. 

Área: Livrarias 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Regional das 

Livrarias 

 

Área: Livrarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz a compra de reposição de produtos a serem comercializados na loja: 

acessa o sistema, apura as necessidades em função da posição do estoque, contata 
fornecedores, cota preços, condições de pagamento e prazos de entrega e encaminha 

ao superior para avaliação e decisão. 
 

 Faz o registro de entrada de Notas Fiscais dos pedidos de compra recebidos bem como 

das saídas de estoque para outras unidades: acessa o sistema informatizado, lança a 

movimentação e atualiza o saldo para posterior conciliação com o inventário físico de 
estoque. 

 

 Executa serviços administrativos de ordem geral em apoio à loja incluindo a emissão de 

mapas e quadros demonstrativos diversos para avaliação do desempenho comercial da 
unidade, auxilio na abertura e fechamento do caixa, fechamento dos cartões de ponto 

dos funcionários locais para efeitos de folha de pagamento, entre outros. 
 

 Periodicamente participa do inventário do estoque efetuando a contagem física dos 

produtos para conciliação com os valores lançados em planilhas ou sistema, para 

controle e contabilização. 

 

 Eventualmente auxilia na conservação e organização da loja compreendendo a limpeza 

do local, disposição dos objetos nas prateleiras e “displays”, abastecimento de produtos, 

movimentação de “banners” e cartazes para uma melhor visualização, ornamentação, 
empacotamento, etc. 

 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Supervisor Regional das Livrarias apura e faz a compra de reposição de 

produtos a serem comercializados na loja bem como responsabiliza-se pelos registros de 

entrada e saída de itens do estoque, para controle. 

 

 



 
(cont.) 
 

 Participa de eventos (feiras, convenções, bienais, etc.) atendendo ao público visitante e 

apresentando os produtos da empresa. 

 
 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 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 

 

 


