
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Auxiliar de Expedição 
 

Função: Separar, embalar e 
despachar produtos 

Área: Expedição 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato:  

 

Área:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente abastece o estoque com os produtos recebidos da Fábrica para 

posterior montagem dos pedidos e expedição: recebe as caixas com os itens a 

serem armazenados, confere a documentação anexa e os distribui nas prateleiras 

 

 Separa os produtos do estoque final para a embalagem e expedição: recebe os 

pedidos a serem faturados com a especificação dos produtos, retira os itens do 

estoque e os recolhe em caixas para serem encaminhados à embalagem. 

 

 Embala os produtos acondicionando-os em sacos plásticos ou estojos, conforme a 

especificação de cada peça,  agrupa-os por pedido e encaminha para baixa no 

sistema e expedição. 

 

 Registra a saída dos pedidos no sistema utilizando-se de uma “ pistola” para leitura 

do código de barras dos produtos, acondiciona-os em caixas de papelão, lacra e 
identifica-as com a respectiva Nota Fiscal e envia para a expedição. 

 

 Recebe, confere e estoca material do Almoxarifado para consumo interno (material 

de escritório , de limpeza e outros) e da área de Marketing (embalagens, 
mostruários, expositores, etc.).  Atende solicitações registrando a movimentação 

para controle do estoque e reposição. 

 

 Dá entrada no estoque de peças devolvidas e trocas: recebe a peça, retira a 

embalagem, limpa , revisa e identifica , registra a entrada e encaminha para  o 
estoque. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Expedição separa e embala os produtos em estoque, 

conforme pedidos de vendas, para remessa aos clientes. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Recebe  correspondência e volumes pelo Correio e os encaminha para distribuição 

interna. 

 

 Cuida da ordem e limpeza do local e material de trabalho, solicitando serviços de 

manutenção, se necessário. 

 

 Periodicamente participa do inventário físico do estoque de produtos acabados: 

conta os itens armazenados, registra em planilhas e encaminha ao superior, para 
controle. 

 
 

 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 6 meses 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atenção 

 Comportamento no trabalho 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Produtividade 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


