
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar de Logística 
 

Função: Recebimento de 
materiais 

Área: Logística 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Supervisor Logística 

 

Área: Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe materiais novos e usados (nacionais e importados) destinados ao 

Almoxarifado para estocagem ou repatrimonização (retorno de locações). Confere a 
remessa com a requisição de compra e  Nota Fiscal (tipo de material, quantidade, etc.) , 

registra a entrada, identifica o material (código, número de lote, data e quantidade) 

fixando uma etiqueta nas embalagens e o disponibiliza  para  higienização , descarte, 
Assistência Técnica e estocagem no Almoxarifado . Notifica o Comprador, Importação e 

o requisitante sobre a chegada do material, para controle. 
 

 

 Mantém controle sobre as etiquetas do patrimônio para identificação do material . Emite 

novas etiquetas quando rasuradas através do rastreamento, pelo sistema , e fixa nos 
produtos. 

 
 

 Cuida da ordem e limpeza do local de trabalho. 

 

 Periodicamente relaciona os produtos descartáveis por não apresentarem condições de 

aproveitamento, para controle do superior e estatísticas,   armazena até atingir uma 

quantidade (peso) especificada para, então, encaminhar às Cooperativas de descarte. 

Prepara planilhas da movimentação, para controle. 

 
 Pode participar da contagem física do material estocado, para efeitos de controle do 

inventário, para posterior contabilização. 

 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre a movimentação da área (registro de 

Notas Fiscais, entradas, encaminhamento para descarte e assistência técnica, etc.) para 
controle do superior. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Logística  recebe, confere e identifica  materiais novos ou 

devolvidos pelos contratos destinados ao Almoxarifado e Assistência Técnica. 

 

 

 

 



 

 (cont.) 

 Pode, eventualmente, auxiliar nas atividades de higienização e limpeza de rádios e 

equipamentos devolvidos pelos contratos preparando-os para a manutenção ou 

disponibilizando para o estoque. 
 

 

  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:  Até 01 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 

 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data: 01/02/2014 
 

 


