
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar de Recebimento 
 

Função: Receber, identificar e 
estocar  matérias primas 

operando Empilhadeira e 
Ponte Rolante 

Área:  Logística 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Almoxarifado 

 

Área: Almoxarifado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe e cuida da estocagem de matérias primas  destinadas à Produção 

(fitas de aço, tubos semiprocessados, etc.) : libera a entrada do veículo, confere os 

documentos (Nota Fiscal e pedidos de compra), pesa a carga operando a balança, 
inspeciona visualmente o material para detectar eventuais danos, emite etiquetas para 

identificação do produto e libera para o armazenamento. Registra a entrada para 
controle do estoque utilizando-se de sistema informatizado. 

 

 Faz a movimentação de materiais (fitas e bobinas de aço, tubos de metal, etc.) 

estocando produtos ou  descarregando caminhões operando máquina empilhadeira ou 
equipamento de ponte rolante observando as instruções e normas de segurança 

exigidas. 
 
 

 Cuida da ordem e limpeza do local, equipamentos e ferramentas de trabalho solicitando 

serviços de manutenção quando necessário. Mantém-se atento às normas de segurança 
observando o correto uso de EPIs e mecanismos de operação da empilhadeira e ponte 

rolante. 
 

 Periodicamente participa da verificação do estoque de produtos(“check list”) conferindo 

visualmente seu estado de conservação e condições de armazenamento zelando pela 

manutenção da qualidade dos mesmos. Notifica o superior sobre eventuais 
irregularidades, para providencias.  

 

 

 Participa do inventário físico do estoque efetuando a contagem dos itens em estoque 

para conciliação dos registros e contabilização. 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Almoxarifado recebe,  identifica, registra e estoca matérias 

primas (tubos, fitas e bobinas de aço)   movimentando o material operando máquina 

empilhadeira e equipamento de ponte rolante. 

Opera a balança para controle das cargas dos caminhões (entrada e saída). 



 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     Curso de formação para Operação de Ponte Rolante e Operador de Empilhadeira 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano de experiência 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:   01/03/2014 
 

 

 


