
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Serviços Gerais (Zeladoria) Função: Coordenar os 
serviços de limpeza, 

conservação e segurança 

patrimonial da empresa 
 

Área:  
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato:  

 

Área:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Distribui, orienta e supervisiona os serviços de limpeza  executados por equipe própria: 

fiscaliza a qualidade do trabalho, provê material de reposição, solicita ao superior a 

compra de materiais, etc. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona os serviços de conservação das dependências da 

empresa executada por terceiros, abrangendo pequenas reformas, jardinagem,  novas 

instalações, etc.  

 

 Distribui , orienta e supervisiona os serviços de segurança patrimonial e Portaria da 
empresa realizada por terceiros: elabora e controla as escalas,  zela pela disciplina do 

pessoal, observa o estado de conservação do equipamento de segurança  solicitando 

sua reposição ou manutenção, quando necessário. 

 

 Recebe, tria e distribui malotes e a correspondencia destinada às várias áreas da 

empresa. 

 

 Eventualmente dá suporte ao Técnico de Segurança no Trabalho em suas atividades 

orientando seus subordinados quanto às novas instruções ou  auxiliando-o no 

provimento de informações para relatórios e mapas específicos. 

 

 

 

Descrição sumária: 

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

conservação, limpeza, segurança patrimonial e Portaria realizados por equipe própria ou 

empresas teceirizadas observando a qualidade do trabalho, prazos e condições contratuais dos 

serviços.  

Supervisiona até 15 funcionários entre Vigias, Porteiros e Auxiliares além de prestadores de 

serviço terceirizados. 

 

 



 
(cont.) 

 Pode efetuar pequenas compras para reposição do estoque de sua área: cota as 

mercadorias, submete ao superior para aprovação e emite os pedidos de compra. Faz 
o “follow up” da entrega e encaminha o material ao Almoxarifado ou procede à sua 

imediata reposição. 

 

 Supervisiona até 15 funcionários entre Vigias, Porteiros e Auxiliares  além de 

prestadores de serviço terceirizados 

 
 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 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 

 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


