
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Recebedor de Mercadorias 

 

Função: Receber e conferir 

as mercadorias destinadas ao 

estoque da Loja 

Área: Estoque 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente da Loja 
 

Área: Loja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe as mercadorias destinadas ao estoque da Loja: auxilia na descarga 

manual dos veículos e avalia a condição dos produtos podendo rejeitá-los em função de 

quebras ou defeitos.  

 
 Confere a carga recebida confrontando os pedidos de compra com as respectivas Notas 

Fiscais (quantidade, tipo do produto, etc.) e disponibiliza para o estoque ou suprimento 

direto da Loja. Avalia eventuais divergências na documentação com o superior antes de 
internar ou devolver a carga; encaminha a documentação à Administração para controle 

dos pagamentos e atualização do estoque ou acessa o sistema computadorizado para 
inserção dos dados. 

 

 Posiciona as mercadorias em locais determinados para sua armazenagem utilizando-se 

de carrinhos de carga ou manualmente ou comunica a equipe da Loja para a remoção 

dos produtos e sua reposição nas prateleiras. 
 

 Cuida da ordem e limpeza do local de recebimento e armazenagem removendo lixo e 

resíduos e do equipamento utilizado, solicitando serviços de manutenção, se necessário, 
bem como observa os procedimentos de segurança na operação e uso apropriado dos 

EPIs.  

 

 Periodicamente pode participar do inventário do estoque efetuando a contagem física 

dos produtos para posterior conferência contábil. 

 

 Eventualmente pode auxiliar em serviços gerais na Loja como a reposição de produtos 

nas prateleiras, entregas a domicílio e outros. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente da Loja recebe, confere e disponibiliza as mercadorias para o 

estoque e suprimento da Loja. 

 

 

 

 



 

 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência acumulada: De 6 meses a 2 anos 
 
 
 
 
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 
 

 

 


