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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente de Logística  

Diretoria: Operações Área: CD SC 

Unidade: Itajaí 

 

 

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  
 

 

COM ATUAÇÃO NA EXPEDIÇÃO 

 

• Gerar via sistema, os romaneios de entrada e saída de mercadorias dos fracionados e das cargas 

fechadas; 

• Conferir o preenchimento do romaneio, realizados pelos almoxarifes; 

• Baixar e organizar as fotos das máquinas digitais (lacres, avarias), no sistema. 

• Posicionar as áreas pertinentes quanto ao status do recebimento e expedição das mercadorias; 

• Prestar suporte para operação em relação ao sistema interno da empresa, quando necessário; 

• Alimentar o sistema de terceiros com o status de carregamento; 

• Alimentar a planilha de controle de faturamento de terceiros; 

• Atender aos motoristas que efetuam o transporte dos fracionados, liberando as notas fiscais; 

• Autorizar a entrada e saída dos veículos no horário de fracionado; 

• Lançar notas de devolução na planilha de controle e divulgar para as áreas pertinentes; 

• Fazer a impressão de etiquetas no sistema interno e de terceiros; 

• Fazer digitação de contagem no inventário; 
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• Conferir a documentação de contagem do estoque em inventário; 

• Fazer o fechamento da empresa ao final do expediente, observando se todos os locais estão fechados, 

fazendo a ligação dos alarmes, quando necessário. Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

• 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. 

 

COM ATUAÇÃO NA PORTARIA 

• Fazer a triagem das pessoas que entram na empresa, afim de direcionar a mesma para o local correto; 

• Atuar no controle de entrada e saída de caminhões, efetuando os devidos registros do número do 

contêiner, placa do veículo, nome do motorista, horário de chegada, dentre outros;  

• Conferir os documentos do motorista (RG ou CNH). 

• Tirar cópia dos documentos do motorista no caso de retirada dos produtos; 

• Dar suporte á equipe de segurança, fazendo a cobrança do uso dos EPI’S por parte dos motoristas; 

• Liberar os caminhões que efetuarão as cargas, liberando através do documento de triagem; 

• Conferir os dados dos motoristas com as planilhas e caso ocorra algumas divergências informa a área 

responsável; 

• Confrontar as notas fiscais com os romaneios, para verificar a exatidão das mercadorias carregadas; 

• Controlar o estoque de paletes quebrados e a devolução reformados; 

• 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 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Noções básica em 

logística; 

Noções de elaboração 

de inventário; 

Noções básica em 

logística; 

Noções de elaboração 

de inventário; 

 

Noções básica em 

logística; 

Noções de elaboração 

de inventário; 

 

Competências 

Comportamentais:  

Agilidade; 

Atenção Distribuída; 

Comunicação 

Assertiva; 

Equilíbrio Emocional; 

Planejamento e 

Organização; 

Agilidade; 

Atenção Distribuída; 

Comunicação 

Assertiva; 

Equilíbrio Emocional; 

Planejamento e 

Organização; 

Agilidade; 

Atenção Distribuída; 

Comunicação 

Assertiva; 

Equilíbrio Emocional; 

Planejamento e 

Organização; 

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:        /    / 
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