
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Repositor 

 

Função: Repor produtos nas 

gôndolas e prateleiras da Loja. 

Área: Loja (várias áreas) 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Líder de Área 

 

Área: Diversas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente percorre as diversas áreas da Loja verificando a necessidade de repor 

produtos nas prateleiras (“gondolas”) em função de faltas, vencimento da data de 
validade, defeitos ou má apresentação bem como observa a existência e as condições 

das etiquetas de precificação e tarjas para a adequada visualização pelos clientes 

providenciando sua substituição, se necessário. 
 

 Relaciona os produtos a serem repostos (tipo, marca e quantidade) e encaminha ao 

Estoque para separação e disponibilidade. 

 

 Repõe os produtos nas “gondolas”: transporta caixas, sacos e engradados para a área 

de abastecimento, abre as embalagens e dispõe os produtos zelando pela sua boa 

apresentação, obediência ao “layout” da área, rodízio e acessibilidade dos clientes. 
Remove os restos das embalagens para descarte. 

 

 Quando lotado na área de FLV, e em algumas lojas, pesa e precifica os produtos 

hortifrúti separados pelos clientes e libera para pagamento no Caixa. 

 

 Cuida da ordem e limpeza do local (“gondolas”, corredores, etc.) removendo lixo e 

resíduos bem como observa os procedimentos de segurança na operação de 
equipamentos e uso apropriado dos EPIs.  

 

 Eventualmente pode auxiliar na recepção e armazenamento de produtos recebidos para 

o Estoque, atuar no atendimento a clientes nos balcões da Loja (Padaria e Frios, por 
exemplo), etc. Pode, inclusive, responsabilizar-se pela abertura ou fechamento da loja. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Líder da Área  faz a reposição de produtos nas prateleiras (“gondolas”) das 

diversas áreas da Loja (FLV, Laticínios, Mercearia e outros). 

 

 

 

 



 

 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Curso de manipulação de alimentos 
 
 

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 
 

 

 


