
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador de Caixa 
 

Função: Receber valores da 
venda dos produtos da loja. 

Área: Livrarias 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Regional das  

Livrarias 
 

Área: Livrarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente opera a máquina registradora recebendo valores das vendas dos produtos 

comercializados nas lojas: atende o cliente, recebe o valor em espécie e providencia o 

troco ou processa o pagamento através dos cartões de crédito, emite e entrega o 

comprovante (NF) e, se necessário, acondiciona o produto zelando pela proteção do 
conteúdo e apresentação da embalagem. 

 
 

 Busca manter quantidade diversificada de cédulas e moedas no Caixa visando facilitar o 

troco e age no sentido de abastece-lo adequadamente acessando o cofre interno ou 

efetuando trocas junto à rede bancária. 

 

 Faz o fechamento do movimento diário apurando o total das vendas do período 

mediante levantamento das Notas Fiscais e concilia as entradas e saídas de valores 

(numerário e cartões) com base na posição inicial e final em Caixa. Lança o movimento 
em planilhas especificando a natureza das vendas, para controle. 

 

 Auxilia na conservação e organização da loja compreendendo a limpeza do local, 

disposição dos objetos nas prateleiras e “displays”, requisição e abastecimento de 
produtos, movimentação de “banners” e cartazes para uma melhor visualização, 

ornamentação, etc. 

 

 Periodicamente participa do inventário do estoque efetuando a contagem física dos 

produtos para conciliação com os valores lançados em planilhas ou sistema, para 
controle e contabilização. 

 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Supervisor Regional das Livrarias opera a máquina registradora recebendo 

valores das vendas de produtos e emitindo os respectivos comprovantes. 

 

 



 
(cont.) 

 Eventualmente pode auxiliar no atendimento ao público dando informações sobre os 

produtos, orientando intenções de compra, efetuando trocas, ouvindo e encaminhando 

reclamações, etc., em função do movimento dos negócios na loja. 
 

 Emite Notas Fiscais de transferências de produtos para outras Unidades, conforme 

orientações, visando atender à legislação específica. 

 

 Participa de eventos (feiras, convenções, bienais, etc.) atendendo ao público visitante e 

apresentando os produtos da empresa. 

 

 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 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


