
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Serviços Gerais 
 

Função: Copa e Limpeza 

Área: Administração 
 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Diretor Executivo 

Área: Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona os serviços de limpeza, recepção, telefonia 
e Copa da empresa abrangendo a conservação e ordem das dependências, atendimento 

e encaminhamento de visitantes e ligações telefônicas, preparação e serviço de café, 

chá e água aos usuários. 
 

 Orienta a preparação de salas e área da escola para reuniões, ensaios, apresentações, 

etc. zelando pela arrumação do local, vestuário e adereços, disponibilidade dos recursos 
audiovisuais, fornecimento de café e água, etc. conforme orientações. 

 

 Cuida da manutenção preventiva e corretiva de máquinas, equipamentos, instalações e 

mobiliário conforme solicitações ou programação interna: contata fornecedores, cota 

orçamentos, busca aprovação do serviço, acompanha ou encaminha os reparos e troca 
de materiais, etc. visando a qualidade do atendimento e solução dos problemas. 

 

 Faz a compra de materiais novos ou para reposição conforme solicitações e aprovações 

do superior compreendendo material de escritório, limpeza, peças, máquinas, 
equipamentos e demais itens do patrimônio: recebe os pedidos, contata e cota valores 

com fornecedores, busca aprovação e emite as ordens de compra bem como 
acompanha a entrega, orienta a estocagem e, quando necessário, instalação e testes 

para liberação dos pedidos. 

 

 Atende visitantes com acesso à Midiateca para consulta e utilização do acervo (livros, 

revistas, CDs, DVDs, etc.) mantendo a ordem e organização do local bem como 
controlando a retirada e devolução de material. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Executivo distribui, orienta e supervisiona os serviços de limpeza, 

recepção, telefonia e Copa da empresa bem como cuida da manutenção preventiva e corretiva 

de máquinas, equipamentos, instalações e mobiliário além de responsabilizar-se pelas compras 

para reposição de estoque ou substituição (material de escritório, limpeza e demais itens 

patrimoniais). 

Supervisiona 1 Recepcionista e 2 Auxiliares de Serviços Gerais. 

 



 
(cont.) 
 

 

 Faz atendimento ao público que visita a Loja da empresa para a apresentação e venda 

de produtos bem como cuida do controle e reposição do estoque, quando necessário. 
Responsabiliza-se pelo acerto das contas decorrentes da comercialização dos produtos 

(compra e venda). 
 

 Periodicamente prepara mapas e relatórios diversos para avaliação do desempenho da 

área pelo superior. 

 

 Supervisiona 1 Recepcionista e 2 Auxiliares de Serviços Gerais. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 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 
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