
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:   Líder de Segurança 
 

Função: Coordenar equipe de 
segurança patrimonial 

Área: Segurança Patrimonial 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente Recursos Humanos 

 

Área: Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o controle da movimentação de 

pedestres e veículos pela Portaria da empresa abrangendo a recepção e 
encaminhamento de visitantes, acesso de funcionários, trânsito de veículos de carga, 

controle da entrada e saída de mercadorias, etc. zelando pela segurança da empresa, 

presteza e cordialidade no atendimento.  
 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a vigilância das dependências da empresa através de 

rondas monitoradas por todo o recinto atentando para a presença de pessoas 
estranhas, luzes acesas, salas abertas ou máquinas em operação sem necessidade, 

iminência de riscos e acidentes, etc. 

 

 Coordena os serviços de transporte interno orientando os Motoristas na condução de 

funcionários e visitantes, pequenas compras, retirada ou entrega de mercadorias, 
pagamentos, etc. bem como zelando pela manutenção dos veículos e atualização da 

documentação pertinente (seguro, licenciamento, etc.) bem como os serviços de 
limpeza das dependências da empresa. 

 

 Acompanha os relatórios da Portaria e Vigilância preenchidos pelos Agentes atentando e 

questionando sobre eventuais ocorrências para providencias e correções das áreas 
responsáveis. 

 

 Orienta a recepção e execução de ligações telefônicas quando dos impedimentos da 

Recepcionista ou fora do expediente normal da empresa zelando pelo pronto e eficaz 

atendimento. 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Recursos Humanos orienta, supervisiona e/ou executa o controle 

da movimentação da Portaria (pedestres e veículos) e a vigilância patrimonial das 

dependências da empresa bem como coordena as atividades de transporte interno e limpeza. 

Supervisiona até 10 funcionários entre Agentes de Segurança, Motoristas e Auxiliares de 

Serviços Gerais. 

 



(cont.) 

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

equipamentos, aparelhos e veículos utilizados pela equipe, solicitando sua manutenção 

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

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

  
 

 Mensalmente elabora as escalas de revezamento da equipe para as atividades de 

Portaria e Vigilância observando o cumprimento de folgas e revezamento dentro das 

diretrizes da empresa e aspectos legais visando a distribuição uniforme dos horários, 
atendimento das necessidades do pessoal e eficácia da cobertura. Apresenta e discute 

com a equipe os detalhes da escala administrando eventuais problemas para o seu 
cumprimento. 

 

 Prepara e emite mapas e quadros demonstrativos sobre a movimentação e ocorrências 

da área, para apreciação do superior. 

 

 Eventualmente orienta a equipe para o acompanhamento de visitas pelas dependências 

da empresa, dedetização do ambiente, limpeza e manutenção de equipamentos. 

 

 Supervisiona até 10 funcionários entre Agentes de Segurança, Motoristas e Auxiliares de 

Serviços Gerais. 

 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 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 



 

 

 


