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1. Identificação 
 

Cargo: Almoxarife 

Diretoria: Acabamentos Área: Acabamentos Operação 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área de armazenagem, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico da sua área de atuação. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

  Separar os porcelanatos avulsos ou em paletes 

 Amarrar e proteger os porcelanatos para que ele fique firme e seguro nos paletes; 

 Embalar os porcelanatos com sacos plásticos, strech, ou embalagens plásticas por meio de 

aquecimento térmico (shrink), para proteger de água e poeira; 

 Trocar embalagens de produtos com embalagens rasgadas, molhadas, sujas e/ou mofadas; 

 Fazer o carregamento dos produtos a serem despachados; 

 Operar empilhadeira a gás, fazendo a recarga quando necessário; 

 Operador de empilhadeira a gás; 

 Conferir a separação das mercadorias, de acordo com NF e romaneio; 

 Manter limpo e organizado todos os ambientes/ locais de trabalho; 

 Separar as mercadorias a serem entregues aos clientes, de acordo com NF e romaneio; 

 Assegurar que os produtos separados e embarcados estão corretos; 

 Fotografar os produtos e carga no caminhão, para registro dos detalhes do carregamento; 

 Fazer a conferencia e contagem do estoque/inventario; 
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 Sempre guardar ou devolver os materiais retirados, no local correto, ou para local de transferência 

correto; 

 Etiquetar e identificar os materiais de acordo com instruções de separação, romaneio e/ou NF; 

 Fazer o recebimento, conferencia e guarda de carga em contêiner; 

 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. 

 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 I Nível II Nível III 

Escolaridade: Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Médio 

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

Idiomas: Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Informática: Requer Noções do 
Pacote Office 

Requer Noções do 
Pacote Office 

Requer Noções do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: Não é necessário 

Curso de Operador de 

Empilhadeira; 

(Obrigatório) 

Curso de Operador de 

Empilhadeira; 

(Obrigatório) 

Curso de conferência; 

Competências 

Comportamentais:  

Flexibilidade; 
Foco em qualidade; 
Iniciativa e 
proatividade; 
Trabalho em equipe; 
Atenção concentrada; 

Flexibilidade; 
Atenção distribuída; 
Iniciativa e 
proatividade; 
Trabalho em equipe; 
Inovação 

Flexibilidade 
Atenção distribuída; 
Iniciativa e 
proatividade; 
Trabalho em equipe; 
Inovação 
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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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