
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Estoquista 

 

Função: Recebe, confere e 

armazena mercadorias no 

Estoque da Loja a atende 
solicitações para 

abastecimento 

Área: Estoque 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente da Loja 
 

Área: Loja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe mercadorias provenientes de Centros de Distribuição e CEAGESP 

para compor o estoque da loja. Confere a documentação com os pedidos de compra 
autorizados, avalia as condições da mercadoria (apresentação, qualidade, prazos de 

validade, etc.) e libera a descarga. Encaminha a documentação para programação de 
pagamento. 

 
 Armazena a mercadoria nos locais apropriados visando a otimização do espaço e 

zelando pela sua segurança e condições de salubridade ou já disponibiliza para o 

abastecimento das gôndolas e prateleiras da loja, utilizando-se carrinhos manuais de 

carga. Atualiza o estoque disponível através de lançamentos em planilhas manuais ou 
sistemas eletrônicos de controle. 

 

 Atende às solicitações de mercadorias para abastecimento da loja separando e 

disponibilizando-as na quantidade desejada em “pallets” para retirada e reposição nas 
gôndolas e prateleiras, obedecendo a critérios de rodízio. Dá baixa no estoque 

efetuando os lançamentos de saída em planilhas ou no sistema eletrônico de controle. 

 
 Cuida da ordem e limpeza do local e equipamentos de trabalho solicitando serviços de 

manutenção quando necessário bem como observa os procedimentos de segurança na 

operação e uso apropriado dos EPIs.  
 

 Periodicamente faz a contagem física do estoque para compatibilizar as quantidades 

com os saldos contábeis (planilhas ou sistema). Apura eventuais divergências e informa 
ao superior, para controle e providencias. 

 

 Eventualmente pode auxiliar na descarga das mercadorias dos caminhões contribuindo 

para agilizar o processo. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente da Loja recebe, confere e armazena mercadorias para compor o 

estoque da Loja bem como atende solicitações internas para abastecimento das gôndolas e 

prateleiras. 

 

 

 

 



 

 

 
(cont.) 

 

 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: De 6 meses a 2 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


