
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor de Faturamento 
 

Função: Coordenar a emissão 
do faturamento dos produtos 

da empresa e logística de 
entrega 

Área: Faturamento 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Logística 

 

Área: Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona os serviços de faturamento dos produtos da 

empresa abrangendo desde o recebimento dos relatórios de pedidos até a emissão das 

faturas (notas fiscais de saída, devoluções, transferências, etc.) e “romaneios” para 
controle da distribuição para os clientes. 

 
 Distribui, orienta e supervisiona a logística da entrega dos produtos compreendendo o 

carregamento dos caminhões, definição dos roteiros e solução de eventuais problemas 

decorrentes da recusa do recebimento pelo cliente, orientações aos Motoristas, avarias 

nos veículos, etc. 

 

 Mantém atualizada a planilha da movimentação do estoque dos produtos registrando as 

entradas, saídas e estoque para controle da movimentação e inventários periódicos. 

 

 Cuida da organização e disciplina na área visando seu bom desempenho e contribuição 

para os resultados da empresa, treina os subordinados e participa, com o superior, no 
processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções e 

demissões). 

 

 Prepara ou confere a emissão de mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho 

da área, para apreciação e controle do superior. 

 

 Periodicamente participa no inventário do estoque visando confrontar a posição física 

dos produtos com as quantidades planilhadas, para efeitos de controle e posterior 
contabilização. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se Gerente de Logística distribui, orienta e supervisiona os serviços de 

faturamento dos produtos da empresa e logística de entrega (controle das empresas 

transportadoras, controle dos carregamentos e roteiros de distribuição). 

Supervisiona até 10 Auxiliares 

 



 
 

  
(cont.) 

 Eventualmente subsidia o superior na avaliação, contratação ou substituição de 

empresas transportadoras visando a constante melhoria dos serviços de entrega dos 
produtos: mantém registros de ocorrências, pesquisa o mercado, contata fornecedores, 

faz cotações de preços, etc. Emite relatórios para apreciação e ações do superior. 

 
 Supervisiona até 10 Faturistas e Auxiliares de Logística. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Administração de Empresas, Logística) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 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:  01/03/2015 

 

 


