
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Líder de Estoque 

 

Função: Coordenar o 

recebimento, estocagem e 

distribuição de produtos para 
a loja. 

Área: Estoque 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Loja 

 

Área: Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o recebimento de mercadorias 

destinadas à comercialização na loja, como: mercearia (bebidas, produtos de limpeza e 

higiene pessoal, etc.), frios e laticínios, carnes e derivados e matérias-primas para a 
fabricação de produtos de panificação e confeitaria (farinha, açúcar, componentes 

químicos, etc.) abrangendo a liberação da descarga dos veículos e a conferencia da 
documentação (NFs e pedidos). Encaminha as NFs à Administração para controle dos 

pagamentos e, via sistema, pode atualizar os níveis de estoque. 
 

 Mantém-se atento às condições do recebimento (quebras, faltas, etc.), prazos de 

validade ou divergências dos pedidos posicionando a área de Compras para as devidas 

providencias ou recusando a descarga, conforme orientações. 
 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a movimentação e armazenamento dos produtos na 

área zelando pela sua organização para facilitar sua identificação, localização e 
manuseio além de sua segurança e integridade. 

 

 Orienta, supervisiona e/ou executa o atendimento de requisições para reposição dos 

produtos na loja incluindo a retirada e disponibilização dos produtos solicitados. 
Mantém-se atento para a posição atualizada do estoque, confrontando-a com os níveis 

mínimos e ativa as requisições de compra, se necessário, notificando o superior. 

 

 Zela pela segurança nas operações da área observando o correto uso dos EPIs, dos 

equipamentos e utensílios utilizados pela equipe, solicitando sua manutenção quando 

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

ordem, higienização e disciplina na área visando seu bom desempenho e sua 

contribuição para os resultados da empresa.  

 

Descrição sumária: 

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

recebimento, conferência, estocagem e distribuição de produtos destinados à comercialização 

na loja, como: mercearia (bebidas, produtos de limpeza e higiene pessoal, etc.), frios e 

laticínios, carnes e derivados e matérias-primas para a fabricação de produtos de panificação e 

confeitaria (farinha, açúcar, produtos químicos, etc.). 

Supervisiona até 5 Recebedores e Mercadorias e/ou Estoquistas. 

 

 

 



 

 

(cont.) 

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

físicos para conciliação dos registros. 

 
 Eventualmente pode atender fornecedores para a solução de problemas constatados na 

descarga, conferência e/ou devolução  das mercadorias. 

 

 Supervisiona até 5 Recebedores e Mercadorias e/ou Estoquistas. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência acumulada:  De 2 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de supervisão 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Liderança 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Responsabilidade 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 

 

 


