
 

 

 
 

Descrição de 
Cargo 

 

Folha 1 de 3 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 
 

1

1. Identificação 
 

Cargo: Analista de Compras   

Diretoria: Operações  Área: CSC - Manutenção 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela análise e execução das atividades desenvolvidas na área de compras, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Realizar as compras para empresa, atendendo as solicitações das diversas áreas; 

 Desenvolver novos fornecedores, para que os mesmos atendam as necessidades do grupo, nos mais 

variados segmentos; 

 Cuidar da frota de veículos da empresa, observando as manutenções necessárias; 

 Ajudar na aprovação de orçamento das filias, no tocante a compra, observando os valores e prazo de 

pagamento; 

 Realizar atividade externa quando solicitado, atendendo as mais variadas solicitações; 

 Acompanhar as atividades da equipe de limpeza, orientando quanto aos horários; 

 Acompanhar as atividades da equipe de manutenção, orientando quanto aos horários; 

 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: 
Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento em 

negociação 

estruturada; 

Conhecimento em 

elaboração e controle 

de orçamento; 

Noções básicas em 

manutenção predial, 

elétrica e hidráulica. 

Conhecimento em 

negociação 

estruturada; 

Conhecimento em 

elaboração e controle 

de orçamento; 

Noções básicas em 

manutenção predial, 

elétrica e hidráulica. 

Conhecimento em 

negociação 

estruturada; 

Conhecimento em 

elaboração e controle 

de orçamento; 

Noções básicas em 

manutenção predial, 

elétrica e hidráulica. 

Competências 

Comportamentais:  

Análise Crítica; 
Negociação; 
Planejamento e 
Organização; 
Visão de Processos; 
Resiliência; 
Foco em Resultados. 

Análise Crítica; 
Negociação; 
Planejamento e 
Organização; 
Visão de Processos; 
Resiliência; 
Foco em Resultados. 

Análise Crítica; 
Negociação; 
Planejamento e 
Organização; 
Visão de Processos; 
Resiliência; 
Foco em Resultados. 

Competências Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 
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Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 


