
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Líder de Expedição 
 

Função: Coordenar equipe na  
expedição dos produtos aos 

clientes. 

Área: Expedição 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Produção 
 

Área: Produção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a recepção, conferência e 

movimentação dos produtos acabados recebidos das várias linhas de produção para 

posterior expedição aos clientes zelando pelo adequado manuseio dos produtos e 

observando a correta distribuição dos mesmos nas prateleiras de acordo com o tipo do 
produto, procedência e datas para controle dos prazos de validade do material. 

 
 Orienta, supervisiona e/ou executa a separação dos produtos a serem expedidos 

observando as datas de fabricação e prazos de validade para priorizar seu 

carregamento. 

 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a movimentação e o carregamento dos produtos nos 

caminhões zelando pela adequada distribuição da carga nos “pallets”, pelo cumprimento 
dos horários estabelecidos e obediência aos roteiros definidos visando agilizar a 

liberação dos veículos. Confere a documentação (faturas) que acompanham os pedidos 
verificando o correto preenchimento dos dados (destino, cliente, relação das 

mercadorias, etc.) objetivando o pronto atendimento do cliente e evitando eventuais 
problemas de devolução e apreensão da carga.  

 

 Mantém-se atento às condições de movimentação das mercadorias despachadas ou 

devolvidas pelos clientes decorrentes de falhas no transporte tomando as devidas 

providências para ressarcimento dos valores pelas empresas transportadoras. 
 

 Orienta, supervisiona e/ou executa o inventário físico dos produtos estocados e 

lançamento das quantidades em planilha de dados para controle diário do estoque. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Produção orienta, supervisiona e/ou executa a estocagem, 

separação e expedição dos produtos acabados da empresa destinados aos clientes. 

Supervisiona até 5 Auxiliares de Expedição.  



 

(cont.) 

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

e ferramentas utilizados pelos Auxiliares, 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, limpeza e disciplina na área visando o bom desempenho da equipe e sua 

contribuição para os resultados da empresa.  
 

 Periodicamente orienta, supervisiona e/ou executa o inventário do estoque visando 

confrontar a posição física dos produtos com as quantidades planilhadas, para efeitos 
de controle e posterior contabilização. 

 

 Supervisiona até 5 Auxiliares de Expedição.  

  
 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 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


