
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor Administrativo 
 

Função: Supervisionar as 
atividades administrativas da 

Unidade (BJP) 

Área: Administração 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente Industrial 
 

Área: Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona atividades diversas para a atração, 

desenvolvimento, motivação e administração dos recursos humanos da Unidade 

abrangendo os serviços de recrutamento e seleção de candidatos às vagas locais, 

treinamento, preparação da folha de pagamento, higiene e segurança de trabalho, 
controle dos benefícios e serviços gerais, como limpeza, conservação, Cozinha Industrial 

e Portaria zelando pela aplicação e observância das diretrizes estabelecidas pela Matriz. 
 

 Distribui, orienta e supervisiona o controle e programação da produção visando a 

manutenção do fluxo de produção para o atendimento dos clientes e níveis de estoque 

incluindo desde o suprimento de matéria prima e disponibilidade dos recursos 
produtivos até a estocagem e expedição do produto acabado. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona o controle do estoque de matéria prima e produtos 

acabados observando a reposição de materiais para as necessidades de produção e 
expedição bem como o atendimento de requisições ao Almoxarifado. Zela pelas 

condições de estocagem possibilitando o fornecimento dos itens armazenados em 
condições de uso e segurança. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona a expedição dos produtos acabados destinados aos 

clientes incluindo a retirada do material do estoque, preparação do embarque e emissão 

da documentação necessária (faturas, “romaneios”, etc.). Orienta a contratação e 
controle das empresas de transporte bem como a definição de roteiros e prioridades de 

entrega(logística) zelando pelo adequado atendimento aos clientes dentro das margens 
de custo estabelecidas pela Matriz. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Industrial distribui, orienta e supervisiona as atividades 

administrativas da Unidade abrangendo as áreas de Recursos Humanos, PCP, Logística, 

Expedição, Almoxarifado e Serviços Gerais zelando pela aplicação das diretrizes estabelecidas 

pelas respectivas Gerências na Matriz. 

Supervisiona cerca de 30 pessoas entre Assistentes e Auxiliares Administrativos e 

Operacionais. 

 



 

 
 
(cont.) 

 Distribui, orienta e supervisiona a execução de serviços administrativos de ordem geral 

em apoio à Unidade bem como responsabiliza-se pelo contato e atendimento de órgãos 

públicos, fiscalização e auditorias que visitam a Unidade dentro de um programa 
estabelecido ou intervenções pontuais. 

 
 Atende a solicitações das diversas gerências da Matriz com serviços locados na Unidade 

para a execução de tarefas específicas, levantamento de informações, etc. bem como 

busca orientações para a aplicação local das diretrizes emanadas dessas áreas e que 
impactam a rotina administrativa sob sua responsabilidade. Desloca-se para a Matriz em 

periódicos casos de treinamentos, reuniões, apresentações, etc. relacionados aos 

resultados e atividades da Unidade. 

 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho das 

áreas administrativas sob sua responsabilidade ou resultados (fechamentos) da Unidade 

para controle e apreciação dos superiores ou embasar apresentações à Diretoria. 

 

 Anualmente participa da elaboração do orçamento da Unidade subsidiando o superior 

com as informações necessárias compreendendo os resultados do período anterior, 

novos projetos, previsões de despesas, etc. Responsabiliza-se pelo controle 

orçamentário da Unidade apurando ou justificando eventuais desvios. 

 

 Supervisiona cerca de 30 pessoas entre Assistentes e Auxiliares Administrativos e 

Operacionais. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Administração, Contabilidade ou similar) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 



 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


