
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:   Auxiliar de Expedição      
 

Função: Recepcionar, 
armazenar, retirar, embalar e 

expedir livros e folhetos. 

Área: Expedição 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Líder de Expedição 
 

Área: Expedição  
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe lotes de material gráfico (livros, folhetos, periódicos, etc.) para 

estoque e posterior distribuição aos clientes: confere a carga com a respectiva 

documentação e estoca por natureza de produto ou ordem alfabética deslocando a 

carga utilizando-se de veículo manual (“paleteira”). 
 

 Separa a carga de produtos a serem expedidos aos clientes:  recebe os pedidos de 

venda, retira do estoque, pesa, embala manualmente em caixas de papelão, identifica a 
remessa, registra os dados nos pedidos e encaminha a documentação para a emissão 

das respectivas Notas Fiscais. Recebe e insere as faturas no interior das caixas, lacra, 

imprime e cola as etiquetas de controle e disponibiliza para o carregamento dos 
caminhões. 

 

 Prepara e opera a máquina embaladora para acondicionamento de folhetos: abastece a 

máquina com rolos de embalagem de plástico, regula os controles, recebe os lotes, 
fracciona em quantidades menores, separa por datas, posiciona o material, aciona o 

equipamento dando início ao processo, imprime e cola as etiquetas para identificação 
das embalagens e disponibiliza para o carregamento. Mantém-se atento ao consumo do 

material de embalagem solicitando sua reposição, quando necessário. 

 

 Opera a máquina seladora/encolhedora (“shrink”) para a embalagem de lotes maiores 

de produção: prepara a máquina, abastece com os filmes plásticos para o 
acondicionamento, posiciona o material a ser embalado e aciona o equipamento 

mantendo-se atento ao processo. Identifica e libera a carga para remessa aos clientes. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Expedição recebe, confere e estoca material gráfico (livros, 

folhetos, periódicos, etc.) destinados à distribuição bem como separa, embala, etiqueta e 

disponibiliza os carregamentos para remessa aos clientes. 

Faz o registro de entrada e saída de material gráfico (livros, folhetos, periódicos, etc.) do 

estoque de produtos acabados e mantém atualizado os saldos. 

 

 



 

(cont.) 

 Mantém o controle de entradas do material gráfico (livros, folhetos, periódicos, etc.) 

produzido e disponibilizado para o estoque: recebe as Ordens de Produção detalhando a 

quantidade e características dos itens, acessa o sistema, insere os dados e atualiza a 
posição do estoque. 

 
 Mantém o controle de saídas dos produtos e prepara o pré-faturamento: recebe os 

pedidos de vendas já preenchidos com os dados de expedição (quantidade, peso, 

clientes, etc.), acessa o sistema, insere os dados (identificação do cliente, peso da 
carga, incidência de impostos, etc.) e envia à área Financeira para emissão das faturas. 

 

 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. 

 
 

 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 

 


