
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Líder do Almoxarifado 
 

Função: Coordenar o 
recebimento, estocagem e 

distribuição do material de 
Almoxarifado 

Área: Almoxarifado 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Logística 

 

Área: Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o recebimento e estocagem de materiais 

de consumo, como: matéria prima, insumos de produção, peças de reposição, material 
de expediente, produtos de limpeza, uniformes e embalagens abrangendo desde a 

liberação da entrada dos veículos até sua conferencia, movimentação e armazenagem e 
os devidos controles de entrada e posição dos novos níveis de estoque. 

 
 Orienta, supervisiona e/ou executa o atendimento de requisições ao Almoxarifado 

incluindo a retirada e distribuição do material solicitado e respectivos controles. Atenta 

para a posição atualizada do estoque, confronta com os níveis mínimos e ativa as 

requisições de compra. 

 

 Zela pela segurança da operação observando o correto uso dos EPIs, dos equipamentos 

e ferramentas utilizados pelos Auxiliares, solicitando sua manutenção quando 

necessário, treina os subordinados, participa no processo de movimentação de pessoal 
(seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza e disciplina 

na área visando seu bom desempenho e sua contribuição para os resultados da 

empresa.  
 

 Periodicamente coordena o inventário físico do estoque efetuando a contagem dos itens 

físicos para conciliação dos registros. 
 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos para avaliação do desempenho da área pelos 

superiores. 
 

 Supervisiona até 5 Auxiliares de Almoxarifado. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Logística orienta, supervisiona e/ou executa as atividades de 

recebimento, estocagem e distribuição de materiais de consumo, como: matéria prima, 

insumos de produção, peças, material de expediente, produtos de limpeza, uniformes, 

embalagens e outros da mesma natureza. 

Supervisiona até 5 Auxiliares de Almoxarifado. 

 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


