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1. Identificação 

 

Cargo: Líder Operacional  

Diretoria: Acabamentos Área: Acabamentos Operação 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela liderança das atividades desenvolvidas na área de armazenagem, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Gerir e coordenar o trabalho da equipe de almoxarifes; 

• Ensinar, cobrar e corrigir a execução correta do trabalho da equipe de almoxarife; 

• Controlar o uso correto do material e equipamentos de trabalho,  

• Acompanhar as tarefas para validação e correção, ou ajustes, quando necessário; 

• Reportar a coordenação problemas, desvios ou melhorias necessárias a área; 

• Acompanhar junto a área administrativa ações relacionadas a operação, além de reportar problemas; 

desvios ou sugestão de correções nesta seção; 

• Conferir e cobrar uso correto de EPI durante; 

• Atender as solicitações dos representantes, separando os itens adquiridos pelos clientes; 

• Separar os porcelanatos em paletes; 

• Amarrar os porcelanatos para que ele fique firma nos paletes; 

• Embalar os porcelanatos com embalagens plásticas por meio de aquecimento térmico (shrink) para 

proteger de água e poeira; 

• Fazer o carregamento dos produtos a serem despachados; 
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•  Operar empilhadeira a gás, fazendo a recarga quando necessário; 

• Operador de empilhadeira a gás; 

• Conferir se as mercadorias que foram compradas estão corretas; 

• Manter limpo e organizado o local de trabalho; 

• Separar as mercadorias a serem entregues aos clientes; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer 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: Superior Cursando Superior Cursando Superior Completo 

Experiência: Acima de 2 até 4 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 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: 
Requer noções do 

Pacote Office 

Requer noções do 

Pacote Office 

Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Competências Técnicas: 

Curso de Operador de 

Empilhadeira; 

Curso de Conferente; 

Curso de Operador de 

Empilhadeira; 

Curso de Conferente; 

Curso de Operador de 

Empilhadeira; 

Curso de Conferente; 

Competências 

Comportamentais:  

Liderança; 

Análise e Solução de 

Problemas; 

Comunicação 

Assertiva; 

Liderança 

Flexibilidade e 

Adaptação; 

Liderança; 

Análise e Solução de 

Problemas; 

Comunicação 

Assertiva; 

Liderança 

Flexibilidade e 

Adaptação; 

Liderança; 

Análise e Solução de 

Problemas; 

Comunicação 

Assertiva; 

Liderança 

Flexibilidade e 

Adaptação; 
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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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