
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Porteiro 
 

Função: Zelar pela segurança 
patrimonial da empresa e 

controlar o fluxo de veículos e 

pessoas pela Portaria 

Área: Administração 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor Administrativo 
 

Área: Administração 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente observa as condições de segurança nas dependências da empresa 

visualizando os ambientes através de monitores de vídeo visando prevenir ou detectar 

furtos, situações de perigo e outras ocorrências, para as devidas providencias. 

 Controla a movimentação de veículos e pessoas pela Portaria da empresa 

recepcionando, triando o assunto e encaminhando-as aos destinatários. 

 Recebe e encaminha a correspondência, notas fiscais, faturas, etc. aos destinatários.  

 Faz a ronda na área externa da empresa para preservação do seu patrimônio atentando 

para a movimentação de pessoas estranhas, danos às instalações, condições inseguras, 

portas abertas e outros aspectos que possam ameaçar a integridade física da empresa e 

seus funcionários. 

 Liga e desliga equipamentos ou sistemas de iluminação no início do expediente ou na 

eventualidade de qualquer esquecimento bem como acompanha a abertura e o 

fechamento das instalações pelos responsáveis, atentando pelas condições de 

segurança. 

 Acompanha o trânsito de pessoas ao estoque de produtos acabados bem como a carga 

e descarga de mercadorias realizada por terceiros ou pessoal próprio visando a 

prevenção de furtos ou outras irregularidades. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Administrativo   monitora as dependências da empresa 

observando as condições de segurança bem como atua na Portaria controlando o trânsito de 

pessoas e veículos. 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atenção 

 Comportamento no trabalho 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Produtividade 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


