
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor do Almoxarifado 
 

Função: Recebimento, 
armazenamento e expedição 

de materiais 

Área:  Almoxarifado 
 

Revisão:   0 Data:  30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm. Financeiro Área:  Adm. e Finanças 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona o recebimento de materiais em geral 

destinados ao Almoxarifado ( peças, equipamentos, lentes e outros itens de estoque ) 
para  atender as vendas aos clientes, abrangendo a recepção , conferência do material 

e encaminhamento para estoque bem como o processamento de toda a documentação, 
para controle. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona a armazenagem dos materiais recebidos zelando pela 

organização e segurança da estocagem visando atender às requisições de forma ágil e 

adequada bem como cuidando do correto registro das entradas e saídas, para controle 
e rastreabilidade dos mesmos. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona a expedição de produtos conforme pedidos de vendas 

faturados observando o atendimento das Notas Fiscais, embalagem, identificação, 
carregamento da carga e baixa nos controles de estoque. 

 

 Zela pela segurança da operação na movimentação do estoque e dos serviços de 

manutenção, treina os subordinados, participa no processo de movimentação de 

pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza, 
organização e disciplina na área. 

 
 Mensalmente verifica o desempenho da área compilando ou analisando relatórios e 

quadros demonstrativos diversos sobre a movimentação de materiais (componentes, 

peças, lentes, equipamentos, etc.) para controle e apreciação do superior. Mantém-se 
atento ao atendimento da política de Garantia da Qualidade da empresa na execução 

das atividades da área evitando-se não conformidades. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Adm. Financeiro distribui, orienta e supervisiona os serviços do 

Almoxarifado da empresa abrangendo o recebimento, armazenamento e expedição de peças, 

equipamento, lentes e outros itens de estoque. 

Supervisiona até 5 subordinados em Líderes e Auxiliares de Almoxarifado. 

 

 



 
(cont.) 

 Anualmente organiza o inventário físico do estoque de matérias primas e produtos 

acabados efetuando a contagem dos itens em estoque comparando os saldos com os 

registros documentais, para controle , apuração e correção de resultados contábeis. 

 

 Pode, eventualmente, participar de reuniões com a área Comercial para inteirar-se de 

programações de recebimento (importação) e despacho de produtos visando preparar a 

área para um ágil atendimento às necessidades dos clientes ou procedimentos internos, 
abrangendo a disponibilidade de espaço e mão de obra para atender a tal fim. 

 

 Supervisiona até 5 subordinados entre Líderes e Auxiliares do Almoxarifado. 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 4 a 5  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: 30/01/2013 
 

 



 


