
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Operador de Caixa 

 

Função: Registrar a compra 

dos clientes e efetuar o 

recebimento do respectivo 
valor 

Área: Frente de Caixa 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Líder de Caixa 

 

Área: Frente de Caixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente, no início do seu turno de trabalho, abastece o Caixa com o numerário que 

compõe o fundo de reserva para servir de troco na operação de compra dos clientes: 
confere o valor recebido em cédulas e moedas, dá ciência e o distribui nos escaninhos 

do Caixa para início do atendimento. 
 

 Atende os clientes de forma atenciosa passando e registrando os produtos pelo 

“scanner” ou digitando o respectivo código de barras. Recebe o numerário, faz o troco 
ou aceita o pagamento por débito/crédito eletrônico passando os cartões pelo “pinpad” 

fornecendo o correspondente cupom fiscal. Encaminha pagamentos por cheque à 

Frente de Caixa para identificação e controle. 

 

 Efetua a recarga de telefones celulares pré-pagos: registra o número da linha, informa-

se sobre o valor da recarga e efetiva o recebimento através de numerário, cheques ou 

cartões de débito/crédito. 

 

 Auxilia no atendimento aos clientes na Frente de Caixa abrangendo a guarda de 

volumes, troca de vasilhames, atendimento telefônico, fornecimento de informações ou 

venda de produtos específicos armazenados no local (cigarros, bebidas especiais, 

artigos de higiene e outros). 
 

 Faz a “sangria” do Caixa conforme solicitações do superior ou ao observar uma 

quantidade excessiva de numerário nos escaninhos, para efeitos de segurança. Confere 
o valor retirado e mantém registros, para controle do fechamento do Caixa. 

 

 No final do seu turno de trabalho faz o fechamento do Caixa: confere o fundo de 

reserva, ajusta eventuais diferenças, registra os valores em Caixa e encaminha ao 
superior, para controle e depósito. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder de Caixa opera o Caixa registrando as compras dos clientes e 

efetuando o recebimento do valor correspondente. 

 

 

 

 



 

 
 
(cont.) 

 

 Faz a distribuição de panfletos ou jornais promocionais aos clientes que passam pelo 

Caixa bem como pode auxiliar na distribuição de sacolas e embalagem dos produtos. 
Observa a reposição adequada das embalagens visando o pronto atendimento aos 

clientes. 
 

 Cuida da ordem e limpeza do local (“rampa”, Caixa Registradora, estoque de sacos 

plásticos, “cestinhas”, etc.) removendo lixo e resíduos. 

 

 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: Até 6 meses 
 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Responsabilidade 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


