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1. Identificação 
 

Cargo: Almoxarife  

Diretoria: Operações Área: CD ES 

Unidade: Espirito Santo 

 
 

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

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Fazer a separação dos romaneios das mercadorias; 

 Conferir os romaneios das mercadorias, para providenciar o carregamento das mesmas; 

 Fazer o carregamento das mercadorias conforme a destinação de cada romaneio, e sua respectiva 

transportadora; 

 Fazer a descarga dos containers de mercadorias; 

 Embalar as mercadorias de maneira que atenda ao padrão de qualidade ofertado; 

 Manter o local de trabalho limpo e organizado; 

 Fazer o carregamento das empilhadeiras, observando o aspecto de segurança; 

 Inspecionar as mercadorias recebidas e se necessário fazer o termo de avaria onde serão listadas e 

fotografadas todas as mercadorias avariadas; 

 Armazenar as cargas em seus locais apropriados através da porta pallets; 

 Verificar bateria, mangueiras, torre e demais itens da empilhadeira; 

 Operar empilhadeira elétrica e ou a gás, observando as normas de segurança; 

 Realizar o abastecimento das empilhadeiras a gás, em locais próprios e seguros, com a autorização e 

treinamento recebido; 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 
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  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 

Completo 

Ensino Médio 

Completo 

Ensino Médio 

Completo 

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 

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 
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