
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Fiscal de Caixa 

 

Função: Dar suporte ao 

Operador nas movimentações 

do Caixa e atendimento ao 
cliente 

Área: Frente de Caixa 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente da Loja 

 

Área: Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente, no início do turno de trabalho, aciona os equipamentos dos “checkouts”, 

testa seu funcionamento e libera para uso, orienta o posicionamento dos Operadores e 
controla e distribui o fundo de reserva dos mesmos para abastecimento dos caixas e 

troco nas operações de compra dos clientes. 
 

 Acompanha a movimentação dos “checkouts” zelando pela agilidade e cordialidade no 

atendimento aos clientes abrangendo o fornecimento de troco, dirimindo dúvidas na 
precificação dos produtos, empacotamento e organização das entregas, distribuição de 

panfletos promocionais além de observar a ordem (suprimento de embalagens 

descartáveis, remoção das “cestinhas”, por exemplo) e limpeza do local. 

 

 Pode auxiliar o Operador de Caixa no pagamento de compras através de cheques ou 

cartões de débito/crédito: observa o correto preenchimento dos cheques conferindo os 

documentos do emissor ou passa os cartões pelo “pinpad”. Encaminha os comprovantes 
ao Operador para controle e posterior fechamento. 
 

 

 Faz a “sangria” do Caixa conforme solicitações do Operador, para efeitos de segurança. 

Confere o valor retirado junto ao Operador e registra   para posterior controle do 

fechamento do Caixa. Encaminha os valores à Tesouraria da Loja. 
 

 Dá suporte ao Caixa da Lanchonete no fornecimento de troco e na solução de eventuais 

problemas no relacionamento com clientes da área. 

 

 Auxilia no atendimento aos clientes na Frente de Caixa abrangendo a guarda de 

volumes, troca de vasilhames, atendimento telefônico, fornecimento de informações ou 

venda de produtos específicos armazenados no local (cigarros, bebidas especiais, 

artigos de higiene e outros). 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente da Loja dá suporte ao Operador de Caixa nas movimentações do 

“checkout” abrangendo o controle do fundo de reserva, fornecimento de troco, “sangria” dos 

valores recebidos além de observar o suprimento de embalagens descartáveis, o 

empacotamento dos produtos e a ordem no local. 

 

 

 

 



 

 
 
(cont.) 

 

 No final do turno de trabalho faz o fechamento do Caixa: confere o fundo de reserva, 

ajusta eventuais diferenças, registra os valores em Caixa e encaminha à Tesouraria, 

para controle e depósito. 

 

 Participa, junto com a Gerência e Líderes das áreas, da abertura ou fechamento da Loja 

zelando pela organização e segurança do local. 

 

 Cuida da ordem e limpeza do posto de trabalho (“rampa”, Caixa Registradora, estoque 

de sacos plásticos, “cestinhas”, etc.) removendo lixo e resíduos. 

 

 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 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


