
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador de Compras 
 

Função: Coordenar o 
processo de compras da 

empresa 

Área: Compras 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e/ou executa a compra de materiais improdutivos 

(material de escritório, limpeza, manutenção, etc.) abrangendo desde o recebimento 
das requisições, contatos com fornecedores, cotação de preços até a emissão dos 

pedidos e sua entrega visando o atendimento das várias áreas da empresa. 

 

 Efetua a compra de materiais produtivos (peças, componentes e outros itens destinados 

à produção) para suprir a linha de produção. Recebe as requisições, mantém contatos 

com fornecedores, cota preços e compara condições de fornecimento, orienta a emissão 

dos pedidos e acompanha sua entrega. 

 

 Eventualmente pode desenvolver novos fornecedores para suprimento de novos 

produtos ou atendimento local visando agilizar o processo, aprimorar a qualidade ou 

obter melhor condição de entrega: faz pesquisas pela Internet, mantém contatos , visita 
as instalações visando credenciar fornecedores dentro dos padrões de qualidade da 

empresa. 

 

 Pode participar de reuniões com a área de Produção contribuindo com informações 

sobre o fornecimento de produtos, prazos, etc. visando um planejamento mais eficiente 
do processo produtivo. 

 

 Supervisiona o trabalho de 1 Comprador e 1 Assistente de Compras. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Industrial distribui, orienta e/ou executa a compra de materiais 

produtivos (peças, componentes e outros itens para a produção) e improdutivos (material de 

escritório, limpeza, manutenção, etc.). 

 

Supervisiona 1 Comprador e 1 Assistente de Compras. 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Administração de Empresas, Materiais e Logística) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de reciclagem/atualização na área 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


