
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Estoquista 
 

Função: Controlar a 
movimentação do estoque e 

atualizar a posição 

Área: Almoxarifado 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor do Almoxarifado 

 

Área: Almoxarifado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente controla a movimentação de entrada  de materiais do Almoxarifado 

mantendo atualizada a posição do estoque para efeitos de inventário, cálculos de custos 
e relatórios diversos. Recebe documentos de entrada de matéria prima, embalagens, 

componentes, insumos  e importados e lança no sistema, encaminhando o processo 
para contabilização e pagamentos. 

 

 Controla a movimentação de saídas de materiais do Almoxarifado para a produção ou 

expedição de produtos acabados mantendo atualizada a posição do estoque para 

efeitos de inventário e reposição dos itens. . Instrui a retirada do material solicitado, 
conforme Ordens de Pedidos,  e seu posicionamento na linha de produção ou expedição 

, dá baixa na posição dos saldos  e observa os níveis mínimos estabelecidos, acionando 
o processo de compras quando necessário. 

 

 Prepara  relatórios sobre a produção do período para acompanhamento do desempenho 

da área pelo superior, com base nos apontamentos das áreas produtivas: registra o 

volume produzido, refugos, recuperação de peças e outros dados em planilhas, emite 
mapas e quadros demonstrativos, distribui cópias e arquiva os originais, para  

atualização e controle. 

 

 Auxilia na ordem e limpeza do local de armazenamento zelando pela correta 

distribuição, trânsito e conservação dos produtos estocados, segurança do ambiente, 

etc. solicitando serviços de limpeza e manutenção quando necessário. 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor do Almoxarifado controla a movimentação de entrada e saída de 

materiais no Almoxarifado incluindo matéria-prima, embalagens, componentes diversos, 

insumos , produtos acabados e  importados mantendo atualizada a posição do estoque. 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 Periodicamente procede  ao inventário físico da área levantando e comparando os níveis 

de estoque com os relatórios de controle. Apura e corrige eventuais distorções e 
encaminha a documentação para contabilização. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 2 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 
 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


