
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Balconista de Farmácia 

 

Função: Atendimento ao 

público para a venda de 

produtos farmacêuticos, 
higiene pessoal e perfumaria 

Área: Farmácia 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato:  

                                            Gerente de Loja 
 

Área:  

                Loja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atende ao público na Farmácia da Loja para a venda de medicamentos, 

produtos de higiene pessoal e perfumaria. Lê ou interpreta os pedidos de medicamentos 
no receituário médico, busca os produtos e completa o processo com o recebimento do 

numerário ou cartões de débito/crédito, prezando pela satisfação do cliente e padrões 
de bom atendimento definidos pela empresa. 

 
 Dá sugestões sobre produtos detalhando e demonstrando usos e aplicações recorrendo 

ao Farmacêutico, se necessário, para maiores detalhes ou orientação técnica. 

 

 Cuida da apresentação dos produtos nas prateleiras, “displays” ou pontos de venda 

visando uma melhor exposição em função da sua importância, preferência do público, 

promoções, etc.  

 

 Observa a correta precificação dos produtos bem como a validade dos prazos de 

consumo, orientando-se com o Farmacêutico para as devidas providencias. 

 

 Mantém-se atento ao estoque dos produtos observando os níveis mínimos para 

reposição ou solicitação de compra. 
 

 Cuida da ordem do local observando a correta fixação de cartazes e folhetos 

promocionais e disponibilidade dos recursos para as vendas (numerário para troco no 

Caixa, funcionalidade das máquinas para operação de cartões de compra, etc.) bem 
zela pela limpeza da área removendo lixo e resíduos. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente atende ao público na Farmácia da Loja para a venda de 

medicamentos, produtos de higiene pessoal, perfumaria, etc. 

 

 

 



 

 

(cont.) 

 Periodicamente participa do inventário físico do estoque da Farmácia, para efeitos 

contábeis. 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  nenhum 
 
 

Experiência acumulada:  Até 6 meses 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Responsabilidade 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


