
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Nutricionista 

 

Função: Prestar assistência 

nutricional aos alimentos 

processados e comercializados 
na Rotisseria. 

Área: Lanchonete 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Loja 

 

Área: Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja e elabora o cardápio dos produtos (pratos, lanches e salgados) a 

serem oferecidos aos clientes da Rotisseria observando a adequação dos alimentos e 

balanceamento nutricional com base nos valores proteico-calóricos de acordo com os 
hábitos alimentares de cada público, visando os padrões de qualidade definidos pela 

loja e satisfação dos clientes. 
 

 Acompanha o fornecimento das matérias-primas a serem utilizadas, o pré-preparo dos 

alimentos e sua apresentação final assegurando a execução das receitas e fichas 
técnicas. Monitora o manuseio dos produtos dentro dos padrões de qualidade, 

segurança e higiene exigidos pelas normas técnicas e padrões de excelência da loja e 

zela pelo armazenamento adequado dos produtos tanto na área de preparo como no 
local de estocagem. 

 

 Orienta atividades para a higienização do ambiente e equipe, alimentos, equipamentos 

e utensílios utilizados na área bem como identifica eventuais perigos e pontos críticos 
de contaminação podendo, inclusive, solicitar análises microbiológicas dos alimentos e 

exames de saúde complementares dos funcionários, de acordo com normas internas ou 

legislação vigente.  

 

 Periodicamente reúne-se com a equipe para avaliar o nível de satisfação dos clientes e 

eventuais sugestões destes para diversificação de pratos e melhoria dos padrões de 

atendimento. Pode, eventualmente, desenvolver e ministrar cursos à equipe visando a 
melhoria do desempenho da área, reduzir desperdícios, aprimorar a qualidade dos 

processos, etc. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Loja presta assistência nutricional aos alimentos preparados e 

comercializados na loja (pratos, lanches e salgados) acompanhando o fornecimento da 

matéria-prima, pré-preparo e apresentação final visando sua adequação e balanceamento 

alimentar tendo por objetivo oferecer aos clientes produtos de qualidade. 

 

 

 

 



 

(cont.) 

 Mantém-se atento para o cumprimento de tarefas obrigatórias de acordo com órgãos 

fiscalizadores (controle de pragas, limpeza da caixa de gordura, higienização da caixa 

d’água e controle de saúde dos funcionários). Solicita serviços de manutenção, quando 

necessário 

 Eventualmente desenvolve novas receitas para preparo no local orientando-se por 

pesquisas, avaliação de serviços na concorrência, sugestões do público, etc. Submete 
ao superior para avaliação e viabilidade econômica dos novos produtos. 

 

 Pode orientar a área de Compras na pesquisa e seleção de fornecedores, aquisição de 

produtos, etc. visando aprimorar o suprimento dos gêneros perecíveis para 
processamento na área. 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior de Nutrição 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência acumulada:  De 2 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade 
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