
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:   Auxiliar Almoxarifado 
 

Função: Receber, conferir, 
estocar ou atender às 

solicitações de materiais ao 
Almoxarifado 

Área: Almoxarifado 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Logística 

 

Área: Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe, confere e estoca materiais diversos do Almoxarifado destinados à 

produção, manutenção, áreas administrativas, limpeza e outros zelando pelo cuidado e 

ordem no manuseio das mercadorias. Efetua os registros de entrada em planilhas 
apurando os saldos em estoque, para controle do inventário. 

 
 Atende as solicitações das diversas áreas ao Almoxarifado: recebe a autorização, retira 

o material do estoque atentando para as datas de validade dos itens e encaminha aos 

destinatários dando baixa nos registros, para controle.  Dá início ao processo de 

reposição do estoque (compras) em caso de faltas ou observância dos níveis mínimos 
estabelecidos ou retorna eventuais sobras para as prateleiras. 

 

 Cuida da ordem e limpeza do local de estocagem, equipamentos e ferramentas de 

trabalho solicitando serviços de manutenção quando necessário bem como observa os 
procedimentos de segurança na operação e uso apropriado dos EPIs.  

 

 Periodicamente participa do inventário do estoque confrontando a posição física dos 

produtos com as quantidades planilhadas, para efeitos de controle e posterior 
contabilização. 

 

 Pode, eventualmente, auxiliar no recebimento, conferência, estocagem   ou expedição 

dos produtos acabados. 

 
 

 
  

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Logística recebe, confere, estoca e/ou atende requisições de 

materiais diversos destinados à produção, manutenção, áreas administrativas, limpeza e outros 

atualizando os registros de entrada e saída, para controle. 

 

 

 



 
(cont.) 

 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


