
 

DESCRIÇÃO DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Logística 
 

Função: Organizar fretes e 
roteiros para a entrega de 

produtos 

Área: Faturamento 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Faturamento 
 

Área: Logística 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

  Diariamente recebe e analisa os romaneios emitidos pelo Faturamento visando 

a contratação e distribuição da carga pelas empresas transportadoras: 

racionaliza a ocupação do espaço por veículo, estabelece roteiros, programa 
horários, etc. procurando otimizar o processo de entrega de forma ágil e 

econômica. Prepara relatórios sobre a movimentação do período para apuração 
periódica do custo do transporte. 

 

  Mantém-se em contato com os Motoristas das empresas transportadoras 

auxiliando e orientando-os em eventuais problemas durante as entregas, como 
a não aceitação dos pedidos, redefinição dos roteiros, quebra de veículos que 

podem resultar em atrasos, etc. Registra as ocorrências para avaliação do 
serviço prestado, controle do superior ou ação das empresas contratadas. 

 

  Cuida da atualização dos cadastros dos Motoristas e transportadoras que 

prestam serviços à empresa para efeitos de contrato e controles pelos 
superiores.  

 

  Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho 

da área, custo dos serviços de transporte, avaliação do serviço prestado pelas 

transportadoras, etc. para apreciação dos superiores. 

 

  Eventualmente auxilia na avaliação e contratação de novas empresas de 

transporte para expansão do atendimento ou substituição de prestadores: faz 

pesquisas de mercado, mantém contatos, cota preços, etc. e emite relatórios 
para decisão superior.  

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Faturamento acompanha e controla a distribuição dos 

produtos da empresa junto aos clientes pelas empresas transportadoras buscando a 

otimização do processo. 

 



 

(cont.) 

  Contata com as empresas transportadoras para a solução de problemas 

referentes a avarias ou substituição de veículos, reposição de Motoristas, 

revisões contratuais, etc. mantendo o superior atualizado, para controle. 
 

  Pode auxiliar na emissão do faturamento em momentos de “pico” ou nas 

tarefas de recepção e expedição de produtos quando da ausência de 

funcionários. 
 

 

 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: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


