
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Fiscal de Loja 

 

Função: Percorre as 

dependências da Loja 

mantendo-se atento a falhas 
na segurança 

Área: Loja  

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Loja 

 

Área: Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente percorre as dependências internas da Loja monitorando pessoas visando 

prevenir ou detectar ocorrências de segurança como atos suspeitos de furto, 

vandalismo, degustação irregular de produtos: aborda suspeitos, indaga a atitude, 
impede a ação e recorre ao superior para uma decisão que pode, inclusive, envolver a 

autoridade policial.  
 

 Circula pelas áreas externas à Loja, depósitos e estacionamento avaliando situações que 

possam pôr em risco a segurança do local ou atentem contra as regras estabelecidas 
pela empresa (portas e janelas abertas, luzes acesas, espaços obstruídos, etc.). Relata 

o fato ao superior, para providencias. 

 
 Acompanha entradas e saídas de mercadorias pela área de recebimento ou estoque 

bem como pode conferir a documentação que acompanha a carga/descarga visando 

identificar eventuais irregularidades. 

 

 Eventualmente pode acompanhar a execução de serviços terceirizados na Loja 

fiscalizando a movimentação dos contratados, circulação de material e documentos 

obedecendo as diretrizes da empresa e comunicando eventuais irregularidades para 

posterior apuração pelo superior. 
 

 Pode mapear áreas de risco, internas ou externas à Loja, para prevenção de atos ou 

situações inseguras, orientação de reformas e construções. Prepara relatórios ou esboça 
desenhos e croquis para solução de eventuais problemas e encaminha ao superior, para 

avaliação e providencias. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Loja percorre as dependências internas da Loja monitorando a 

movimentação de pessoas visando prevenir ou detectar atos suspeitos de furtos, vandalismo, 

degustação irregular de produtos e outras ocorrências de segurança. 

 

 

 

 



 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência acumulada: De 6 meses a 2 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Método no trabalho 

 Proatividade 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


