
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar de Serviços Gerais 
 

Função: Preparar e servir 
café, chá e lanches e executar 

a limpeza das áreas 

Área: RH 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente RH 
 

Área: RH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz a limpeza das dependências da empresa utilizando-se de material 

(desinfetante, cera, removedores, etc.) e equipamento específico (vassoura, aspirador 

de pó, etc.): remove o pó dos móveis, faz a varredura do piso, aspira detritos, limpa ou 

lava vidros e janelas, remove o lixo das lixeiras, higieniza os banheiros, etc. 
 

 Prepara e/ou disponibiliza café, chá, frutas, lanches e biscoitos aos funcionários e 

visitantes utilizando-se de equipamentos e utensílios da Copa. Zela pela ordem e 
limpeza da área de trabalho e material utilizado (forno micro ondas, geladeira, 

bebedouro, talheres, etc.) 

 

 Periodicamente efetua pequenas compras para abastecimento da Copa e reposição do 

material de limpeza. Lista o material necessário, faz o pedido à área de Compras, 
recebe, confere   e estoca. 

 

 Prepara e/ou disponibiliza lanches, bolos, sucos, frutas para comemorações de datas 

festivas da empresa ou reuniões de trabalho. Solicita a compra dos produtos e organiza 
o local. 

 

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

 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente RH faz a limpeza das dependências da empresa incluindo a 

varredura de pisos, limpeza de vidros, higienização dos banheiros, remoção de pó dos móveis 

e do lixo. 

Prepara e/ou disponibiliza café, chá, frutas, lanches e biscoitos para os funcionários e 

visitantes. 

 

 



 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Utilização raciocínio lógico 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 

 

 


