
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:    Auxiliar de Serviços Gerais    
 

Função: Efetuar a limpeza 
nas dependências da empresa 

Área: Administração 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador Administrativo 

 

Área: Administração/I & L 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e repõe materiais 

(sabonete, papel higiênico, papel toalha, etc.).  
 

 Limpa, lava e/ou higieniza geladeiras e fornos micro-ondas localizados no Refeitório 

bem como dos frigobares nas Salas de Reunião, incluindo a reposição de garrafas de 
água ali contidas. 

 

 Rega as plantas dos vasos distribuídos pela empresa, remove detritos ou ervas 

daninhas, planta mudas e faz a adubação. 
 

 Prepara e disponibiliza café em garrafas térmicas aos funcionários bem como cuida do 

abastecimento dos “displays” com copos descartáveis para café e água. Providencia a 
substituição dos galões de água vazios nos bebedouros: remove os galões vazios para o 

descarte, higieniza os novos utilizando-se de álcool e os repõe no local. 
 

 Mantém-se atento ao consumo de materiais de limpeza solicitando sua reposição pelo 

Almoxarifado, sempre que necessário. Cuida da organização do local de estocagem dos 

produtos e material de limpeza. 
 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador Administrativo faz a limpeza das dependências da empresa 

incluindo a varredura de pisos, limpeza de vidros, higienização dos banheiros, reposição de 

materiais (sabonete, papel higiênico, papel toalha, etc.), remoção de pó dos móveis e do lixo. 

Prepara e disponibiliza café em garrafas térmicas aos funcionários. 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Fundamental 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 

 

 


