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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente de Monitoramento 

Diretoria: Operações Área: Transportadora 

Unidade: Vitorino - PR 

 
 

2. Sumário  
 

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

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Verificar no sistema da rastreadora, os veículos que rodaram bloqueados e fora do horário permitido; 

 Repassar o relatório de veículos que rodaram bloqueados para a pessoa responsável pelo RH da 

unidade; 

 Passar status diário da viajem para os clientes; 

 Verificar os veículos que estão chegando na unidade e analisar a necessidade de manutenção do 

rastreador; 

 Fazer o espelhamento do veículo no sistema da rastreadora e repassar o sinal para a gerenciadora 

acompanhar a carga e veículo; 

 Fazer o lançamento de cada viajem no sistema da rastreadora contendo rota, tipo de carga e valor da 

carga; 

 Fazer contato com a gerenciadora de risco e motoristas para solucionar problemas diversos referente a 

viajem; 

 Realizar o cadastro dos motoristas e veículos na gerenciadora de risco; 

 Controlar o vencimento dos cadastros dos motoristas e veículos na gerenciadora de risco; 
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 Controlar o tempo de viajem dos veículos e prazo para entrega da carga; 

 Orientar os motoristas com relação aos horários permitidos para viajar; 

 Acompanhar as não conformidades enviadas pela gerenciadora; 

 Treinar os motoristas com relação ao rastreamento, utilização do equipamento e regras da 

gerenciadora de risco; 

 Envio de comandos no rastreador para os veículos quando necessário; 

 Consultar a situação cadastral de terceiros na gerenciadora de risco e se necessário realizar novo 

cadastro; 

 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. 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Ensino Médio Superior Cursando Superior Cursando 

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

Idiomas: Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Informática: 

Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento básico 

no gerenciamento de 

risco do transporte de 

cargas, rastreadores, 

rotas realizadas pela 

frota. Conhecimento 

básico de 

monitoramento de 

frota e veículos 

Conhecimento 

intermediário no 

gerenciamento de risco 

do transporte de 

cargas, rastreadores, 

rotas realizadas pela 

frota. Conhecimento 

intermediário de 

monitoramento de 

Conhecimento 

avançado no 

gerenciamento de risco 

do transporte de 

cargas, rastreadores, 

rotas realizadas pela 

frota. Conhecimento 

avançado de 

monitoramento de 
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transporte de cargas. 

 

frota e veículos 

transporte de cargas. 

 

frota e veículos 

transporte de cargas. 

 

Competências 

Comportamentais:  

Agilidade; 
Comunicação 
Assertiva; 
Planejamento e 
Organização; 
Atenção Concentrada; 
Flexibilidade 

Agilidade; 
Comunicação 
Assertiva; 
Planejamento e 
Organização; 
Atenção Concentrada; 
Flexibilidade 

Agilidade; 
Comunicação 
Assertiva; 
Planejamento e 
Organização; 
Atenção Concentrada; 
Flexibilidade 

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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