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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente Administrativo  

Diretoria: Operações Área: CD ES 

Unidade: Espirito Santo 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela execução das atividades da área administrativa, de maneira a cumprir com as metas 

estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Cuidar do recebimento das notas fiscais de mercadorias dos clientes, observando prazo de entrega, 

destino por questões tributárias e se não estão emitidas em duplicidades, principalmente das vindas do 

e-commerce; 

  Responder aos e-mails dos vendedores de maneira a priorizar as entregas, aguardando a liberação ou 

solicitar a coleta de devolução de mercadorias; 

 Emitir o romaneio de notas fiscais dos pedidos de compra de mercadorias e de transferência para 

outros centros de distribuição; 

 Emitir carta de correção para as transportadoras, observando os respectivos dados; 

 Fazer os pedidos de compra junto ao sistema integrado de gestão; 

 Levantar junto ao sistema a quantidade dos produtos disponíveis em estoque; 

 Fazer a importação das notas fiscais do sistema integrado de gestão para o WMS; 

 Visualizar via o WMS à posição de estoque das mercadorias, tendo com isso uma noção da quantidade 

de itens em estoque; 

 Manter atualizada a planilha de embarque, após as baixas dos romaneios; 

 Posicionar o recebimento de mercadorias quanto ao status das cargas; 
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 Responder pelas informações relativas a jornada de trabalho e de benefícios dos colaboradores, 

repassando para administração de pessoal , tomar as medidas necessárias; 

 Cobrar dos colaboradores a utilização dos equipamentos de proteção individual relativos aos aspectos 

de segurança; 

 Solicitar junto às transportadores o envio de documentos ou status de notas fiscais; 

 Baixar os romaneios da WMS para a planilha chamada de controle de embarque; 

 Importar os dados das notas fiscais para as planilhas de controle de embarque; 

 Controlar as notas fiscais recebidas, observando sempre a ordem sequencial; 

 Separar as notas fiscais por transportadoras e as que serão encaminhadas fora do estado as do E-

commerce; 

 Contatar as transportadoras solicitando o transporte adequado para cada necessidade de carga; 

 Agendar com as transportadoras em situação especifica já acordado anteriormente com a mesma; 

 Prestar suporte para colaboradores, clientes e demais, na orientação quanto aos produtos; 

 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: 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 Básico 
do Pacote Office 

Conhecimentos Básico 
do Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: Não se aplica 

Conhecimento básico 

no sistema WMS; 

Conhecimento básico 

de tributações. 

Domínio do sistema 

WMS; 

Conhecimento 

intermediário de 

tributações. 

Competências 

Comportamentais:  

Planejamento e 
Organização 
Comunicação 
Assertiva 
Visão Sistêmica 
Atenção Distribuída 
Flexibilidade  

Planejamento e 
Organização 
Comunicação 
Assertiva 
Visão Sistêmica 
Atenção Distribuída 
Flexibilidade 

Planejamento e 
Organização 
Comunicação 
Assertiva 
Visão Sistêmica 
Atenção Distribuída 
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 

 

 

Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
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