
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor  Operacional  (Limpeza) 

 

Função: Supervisionar várias 

equipes de limpeza 

Área: Operações 
 

Revisão:  0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Gerente Operacional 

 

Área:  Operacional 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona os serviços de limpeza executados pelas 

equipes locadas em grandes contratos, diferentes regiões ou áreas de atuação 

abrangendo desde os serviços rotineiros de limpeza (varrição, remoção do pó e lixo, 
reposição de descartáveis, etc.), Copa,  jardinagem, conservação simples de instalações 

e mobiliário até serviços pontuais como a lavagem de vidros, desinfecção de áreas e 

outros, zelando pela qualidade do trabalho e atendimento das condições contratuais 
negociadas. 

 
 Mantém contato com os interlocutores do contrato na empresa cliente para uma 

avaliação do serviço executado tomando ou encaminhando providencias para sanar 

eventuais problemas na qualidade do serviço ou comportamento da equipe. Pode dirimir 
dúvidas simples sobre o contrato ou encaminhar a necessidade de esclarecimentos ao 

superior. 

 
 Orienta e supervisiona a segurança da operação observando o correto uso , 

manutenção e conservação dos equipamentos, EPIs e produtos utilizados bem como a 

eficiência dos trabalhos através do treinamento dos subordinados, eventuais 
substituições na equipe , controle administrativo (distribuição dos vales-benefício, 

registros de ponto, controle de atestados, elaboração ou revisão de escalas, 

integrações, etc.) , apresentação dos funcionários com o uso adequado dos uniformes 
além da ordem e disciplina. 

 

 Mensalmente confere o fechamento dos cartões de registro de ponto das equipes e 

respectivas justificativas de ausência ou atraso (atestados médicos, por exemplo) e 
encaminha ao RH para efeitos de Folha de Pagamento. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Operacional distribui, orienta e supervisiona  os  serviços de limpeza 

executados pelas equipes locadas em grandes contratos, diferentes regiões ou áreas de 

atuação. 

Coordena  10 equipes com até 200  Auxiliares .  

 

 



 

(cont.) 

 

 Recebe, controla e libera a reposição de materiais de consumo solicitados pelas 

unidades sob sua responsabilidade. 
 

 Anualmente colabora no planejamento de trabalho para o período seguinte visando uma 

melhoria no atendimento e padrões de qualidade dos serviços prestados contribuindo 

com informações sobre ações de sucesso já executadas, reclamações de clientes, 

atuação da concorrência, revisão de procedimentos, redimensionamento de equipes, 

reavaliação de contratos, etc. 

 Eventualmente pode participar na organização da abertura de novos contratos atuando 

no dimensionamento da equipe, remanejamento de pessoal, suprimento de materiais e 

equipamentos, treinamento, etc. zelando pelo cumprimento dos prazos contratados 

dentro dos padrões de qualidade exigidos. 

 Coordena  10 equipes com até 200  Auxiliares.  

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio completo 
 
 

Habilidades técnicas: Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
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