
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Preparador de Cargas 
 

Função: Preparar o 
carregamento dos caminhões 

com os produtos da empresa 

de forma organizada 

Área: Expedição 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Expedição 
 

Área: Expedição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente prepara a carga dos produtos vendidos a ser transportada pelos caminhões 

até os clientes visando uma melhor racionalização da entrega. Recebe  os Pedidos de 
Venda, analisa a composição dos mesmos e o roteiro de entrega e orienta a separação 

dos itens e montagem dos “ pallets”  para serem removidos pelos Operadores de 
Empilhadeira ; emite Ordens de Expedição para liberar a saída da carga e/ou 

correspondência às áreas internas caso ocorra atendimento parcial do pedido. 

 

 Registra os dados referentes à movimentação diária da área, para controle e ciência da 

área Comercial, inserindo dados referentes às entregas (volume da carga, valor do 
frete, identificação da transportadora, etc.) diretamente no sistema informatizado da 

empresa. 

 

 Mensalmente participa do inventário físico do estoque para controle e contabilização. 

Faz a contagem física dos produtos, compara com os lançamentos registrados e faz as 

devidas anotações para apurar eventuais divergências ou encaminhamento dos dados. 

 

 Eventualmente atende às RRCs (Relatório de Reclamação de Clientes) observando 

ocasionais falhas na entrega, composição das cargas, especificação dos produtos, 
atrasos, etc. visando identificar e sanar a causa do problema e informar a área 

Comercial, para suas providencias. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Expedição distribui e prepara o carregamento dos caminhões 

observando a composição dos Pedidos de Venda e o roteiro de entrega visando racionalizar o 

despacho das mercadorias. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Acompanha o recebimento de devoluções de produtos orientando a sua armazenagem , 

registrando os motivos, orientando a equipe interna na execução correta das tarefas e 
informando a área Comercial, para suas providencias. 

 

 Pode atuar na emissão de Notas Fiscais de Venda auxiliando as atividades da área 

responsável. 
 
 

 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: De 1 a 2 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 
 

 

 


