
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Auxiliar de Almoxarifado 
 

Função: Atende pedidos de 
materiais do Almoxarifado e 

cuida da expedição dos 

produtos acabados 

Área: Almoxarifado 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor do Almoxarifado 
 

Área: Almoxarifado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá entrada no Almoxarifado de produtos diversos para consumo ou 

produção (matéria-prima, embalagens, adornos , insumos, etc.) . Recebe o material, 

confere a documentação observando a especificação do produto e quantidades , orienta 
a descarga e cuida do armazenamento, posicionando-o nas prateleiras ou espaços 

estabelecidos; anota eventuais irregularidades no próprio documento e o remete para 

controle do estoque.  

 

 Atende solicitações de materiais ao Almoxarifado: recebe os pedidos, retira o produto 

do local de armazenamento e o entrega às áreas requisitantes encaminhando a 

documentação para baixa e atualização do estoque. 

 

 Dá entrada de produtos semi-acabados e acabados no estoque para continuidade do 

processo produtivo e expedição, respectivamente: recebe o produto, confere a 

especificação e quantidade, encaminha a documentação para atualização da posição do 

estoque e armazena nas áreas pré-determinadas. 

 

 Faz a expedição de  produtos acabados para comercialização e distribuição  pelo  

Escritório Central: retira os pedidos armazenados , carrega  os veículos, confere e 

encaminha a documentação pertinente para baixa e controle do estoque. Quando 
ocorrem exportações responsabiliza-se, também, pela embalagem dos produtos 

,conforme especificações. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor do Almoxarifado faz a movimentação de entrada e saída de 

materiais do Almoxarifado para o atendimento das necessidades da produção (matéria-prima, 

adornos e embalagens) e expedição de produtos acabados. 

 

 

 

 



(cont.) 

 Cuida da ordem e limpeza do local de armazenamento zelando pela correta distribuição, 

trânsito e conservação dos produtos estocados, segurança do ambiente, etc. solicitando 

serviços de limpeza e manutenção quando necessário. 

 

 Periodicamente participa do inventário físico da área levantando e comparando os níveis 

de estoque com os relatórios de controle para apurar , corrigir eventuais distorções e 
contabilização. 

 

 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 2 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 

 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


