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1. Identificação 
 

Cargo: Analista de Operações  

Diretoria: Operacional Área: Transportadora 

Unidade: Vitorino - PR 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de logística, de maneira a cumprir com 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Receber a programação de cargas do cliente Seara; 

 Programar o carregamento da frota dedicada ao cliente Seara; 

 Programar as folgas dos motoristas; 

 Analisar e autorizar a liberação de adiantamento de moeda para motoristas; 

 Analisar e validar as despesas diversas do motorista durante a viagem; 

 Controlar km, custos pedágio e valor de frete de todos os fretes do cliente Seara e conferir com a 

planilha enviada pelo cliente para fechamento; 

 Auxiliar na emissão de CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico); 

 Auxiliar o supervisor de transporte na prospecção de cargas e/ou rotinas diversas quando necessário; 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 
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4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Cursando Superior Completo Superior Completo 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 4 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Informática: 
Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
avançado do Pacote 
Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimentos básicos 

de tempos de viagens, 

procedimentos para 

programação de carga 

e descarga dos veículos 

com clientes, gestão de 

motoristas, 

conhecimento básico 

da legislação da 

operação de transporte. 

Conhecimento 

intermediário de 

tempos de viagens, 

procedimentos para 

programação de carga 

e descarga dos veículos 

com clientes, gestão de 

motoristas, 

conhecimento 

intermediário da 

legislação da operação 

de transporte. 

Conhecimento 

avançado de tempos de 

viagens, 

procedimentos para 

programação de carga 

e descarga dos veículos 

com clientes, gestão de 

motoristas, 

conhecimento 

avançado da legislação 

da operação de 

transporte. 

Competências 

Comportamentais:  

Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Planejamento e 
Organização; 
Atenção Concentrada; 
Foco em Resultados. 

Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Planejamento e 
Organização; 
Atenção Concentrada; 
Foco em Resultados. 

Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Planejamento e 
Organização; 
Atenção Concentrada; 
Foco em Resultados. 

Competências Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
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Organização Organização Organização 

 

 

Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


