
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Lider do Almoxarifado 

 

Função: Atendimento de 

requisições 

Área: Almoxarifado 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm. Financeiro Área:  Financeira 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a estocagem e o atendimento de 

requisições de materiais ao Almoxarifado (material de escritório, produtos químicos, 
material de laboratório, embalagens, peças, etc.) abrangendo desde o controle da 

documentação (pedidos de compra, Ordens de Serviço, etc.) e conferência das entradas 

até a separação, estocagem e disponibilização dos produtos às áreas solicitantes. 

 

 Mantém controle da movimentação de entrada/saída de materiais para atualização dos 

saldos em estoque, emissão de novos pedidos de compra para reposição e efeitos de 

inventário. Observa o giro dos produtos e prazo de entrega para acionar os novos 
pedidos de compra. 

 

 Zela pela segurança da operação de movimentação do estoque, treina os subordinados, 

participa no processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções 

e demissões) e cuida da ordem, limpeza e disciplina na área. 
 

 Mantém estrito controle sobre a estocagem de produtos nas câmaras frias observando 

as condições de armazenagem, temperatura e manutenção do local, etc. evitando o 
descarte de produtos sem condições de uso devido ao manuseio inadequado. 

 

 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o posicionamento e valor 

do estoque, custo das filiais em função do volume de requisições, etc. para apreciação e 

controle do superior. 

 
 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Adm. Financeiro orienta, supervisiona e/ou executa a estocagem e o 

atendimento de requisições de material de escritório, produtos químicos, material de 

laboratório, embalagens, peças, etc. para atender as várias áreas e unidades da empresa. 

Supervisiona 3 Auxiliares de Almoxarifado. 

 

 



 Periodicamente orienta e participa da contagem física do material estocado, para efeitos 

de controle do inventário, para posterior contabilização. 
 

 Supervisiona o trabalho de 3 Auxiliares de Almoxarifado. 

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

 

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Habilidades técnicas: Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao Cliente 

 Capacidade de Decisão 

 Diligência 

 Empatia 

  Iniciativa 

 Liderança 
 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 

 Utilização raciocínio lógico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Data: 01/11/2012 
 

 

 


