
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Expedição 
 

Função: Coordenar a 
expedição e faturamento dos 

produtos acabados 

Área:  Logística 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor de Operações 
 

Área: Operações 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a expedição dos produtos acabados da 

empresa abrangendo a separação dos pedidos, identificação dos lotes e sua liberação 

para o carregamento dos caminhões, emissão das Notas Fiscais (faturamento) 

correspondentes e despacho. 

 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a movimentação de materiais para a carga  de 

caminhões utilizando-se de máquina empilhadeira e equipamento de ponte rolante. 

Mantém-se atento às normas de segurança observando o correto uso de EPIs e 
mecanismos de operação dos equipamentos. 

 

 Acessa o sistema informatizado da empresa (SAP) e insere os dados de  saída de 

materiais para atualização dos estoques, emissão de Ordens de Venda e outros 
controles. 

 
 Orienta e supervisiona a ordem e limpeza do local de trabalho, equipamentos e 

ferramentas de trabalho solicitando serviços de manutenção quando necessário.  

 
 Periodicamente coordena o inventário físico do estoque de produtos acabados 

efetuando a contagem dos itens físicos para conciliação dos registros. 

 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos para avaliação do desempenho da área pelos 

superiores bem como atualiza os indicadores da qualidade para efeitos da manutenção 
da certificação das Normas ISO. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Operações orienta, supervisiona e/ou executa as atividades de   

expedição e faturamento dos produtos da empresa. 

Supervisiona cerca de 5 Auxiliares de Expedição. 

 



 

(cont.) 

 Supervisiona cerca de 5 Auxiliares de Expedição. 

 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

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

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2014 
 

 

 


