
                                                                                                                                  

 Referência C1* Carga Horária: 40 hs semanais    Regulamentação: Lei 6423/13 

 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 

 

 
Função 

Essencial 

Receber e conferir produtos; armazenar produtos e materiais; controlar estoque e organizar almoxarifado; registrar documentos de lançamentos; distribuir 

produtos. 
 

Detalhada 1-Verificar pedidos de produtos. 

2-Verificar notas fiscais. 

3-Conferir lacres e prazos de validade dos produtos. 

4-Auxiliar na carga e descarga de produtos. 

5-Conferir lotes e produtos perecíveis. 

6-Codificar itens. 

7-Endereçar e encaminhar produtos para armazenagem. 

8-Conferir amarração dos paletes. 

9-Conferir quantidade dos produtos e especificações. 

10-Comunicar os setores requisitantes quando do recebimento das mercadorias. 

11-Verificar e atentar-se para os prazos de entrega dos produtos. 

12-Verificar se a entrega dos produtos atendeu as solicitações e contratos de compra. 

13-Devolver produtos com defeitos. 

14-Garantir que a mercadoria chegue para o requisitante no prazo estipulado. 

15-Definir o modo de armazenamento, áreas e tipo de produto. 

16-Empilhar caixas. 

17-Direcionar o transporte da mercadoria para área definida.  

18-Colocar produtos em prateleiras, porta paletes, refrigeradores, etc. 

19-Controlar temperatura dos refrigeradores. 

20-Receber requisição para separar produtos. 

21-Separar produtos de acordo com o seu gênero (alimentícios, higiene, etc.). 

22-Lançar entradas e saídas de notas fiscais e mercadorias. 

23-Controlar mercadorias de alta e baixa rotatividade. 

24-Fazer previsão mensal de estoque. 

25-Arquivar requisições já concluídas. 

26-Dar entrada nos materiais que chegam, cadastrando produtos no sistema. 

27-Codificar notas. 

28-Registrar baixa de itens. 

29-Solicitar reposição de estoque. 

30-Registrar prazos de entrega. 
 

 

 

 

CARGO: AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE 

(efetivo) 



                                                                                                                                  

 

 
Detalhada 31-Emitir notas fiscais. 

32-Atentar-se para a quantidade dos produtos solicitados e os despaches. 

33-Verificar, através do sistema, a presença de possíveis erros existentes no estoque. 

34-Separar notas por rota. 

35-Separar itens por setor. 

36-Distribuir mercadorias por destinatário. 

37-Embalar e etiquetar produtos, quando necessário. 

38-Anotar códigos nas caixas de controle.   

39-Acompanhar carregamento e descarregamento dos produtos. 
 

 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins.  

Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

Conhecimentos: Básico em informática e dos procedimentos adequados de estocagem de materiais. 

Habilidades: Organização e atenção global. 

           * Referência da Grade de Salário Base / Agente em Gestão Administrativa e Serviços. 

   - Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 

 

 

 

 


