
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Serviços Gerais 
 

Função: Supervisionar os 
serviços de zeladoria da 

empresa 

Área: Serviços Gerais 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona os serviços de zeladoria da empresa 

compreendendo a recepção e telefonia bem como a segurança patrimonial, limpeza e 
jardinagem realizada por empresas terceirizadas cuidando da conservação das 

instalações de acordo com as condições contratadas: inspeciona a execução dos 
serviços, sugere melhorias, solicita a substituição da mão-de-obra em função de 

indisciplina ou baixo desempenho, autoriza pagamentos e compras de insumos, revê 

contratos, etc. 

 

 Distribui, orienta  e supervisiona a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, 

equipamentos, instalações  da empresa através de recursos próprios para serviços não 

tão complexos ou a contratação de terceiros para realizações de grande porte ou que 
requeiram maior grau de especialização, envolvendo os contatos e negociações iniciais, 

revisão das minutas dos contratos, autorização de pagamentos, compras de insumos  

etc., zelando pela sua conservação e condições de uso. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona os serviços de correspondência (retiradas e entregas 

pelo Correio, SEDEX, DHL, serviços motorizados e outros, controle dos contratos e 

pagamentos) bem como os referentes à reprodução de cópias abrangendo a 
manutenção das máquinas, controle dos contratos, etc. visando um eficiente 

atendimento aos usuários. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da 

empresa bem como cuida da regularização de sua documentação solicitando a 

renovação de seguro, licenciamento, apuração e pagamento de multas, etc. visando 

disponibilizar a frota em condições de uso. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Industrial distribui, orienta e supervisiona os serviços de zeladoria da 

empresa abrangendo a segurança patrimonial, limpeza , conservação predial, recepção e 

telefonia  bem como a manutenção mecânica e elétrica de máquinas, equipamentos , veículos 

e instalações além de atividades periféricas como entrega e distribuição de correspondência e 

reprodução de cópias. 

Supervisiona 1 Recepcionista, 1 Manutencista, 1 Assistente de Manutenção além de terceiros 

(Porteiros, Equipe de Limpeza, Jardineiros, etc.). 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 Administra as contas de telefonia (fixa, móvel, rádio) orientando os usuários quanto à 

racionalização de sua utilização evitando despesas desnecessárias, quebras, etc. 

 

 Acompanha as necessidades de compra de produtos diversos para abastecimento de 

água e café, materiais descartáveis, material de escritório e limpeza, etc. Avalia a 

necessidade de consumo e emite as requisições para a área de Compras. 

 

 Cuida da ordem e manutenção do arquivo de documentos processados  bem como 

prepara mapas demonstrativos diversos sobre o desempenho da área, para apreciação 

do superior. 

 

 Supervisiona o trabalho de 1 Recepcionista, 1 Manutencista , 1 Assistente de 

Manutenção além de terceiros (Porteiros, Equipe de Limpeza. Jardineiros, etc.). 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo ( Administração de Empresas, Engenharia Mecânica, 
Elétrica ou Eletrônica) 
 
 

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 
 

 

 


