FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: ASSISTENTE DE TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
CARGAS
Família CBO: 3421 - Assistente de logística de transporte
SUBORDINAÇÃO: Encarregado, Supervisor ou Coordenador de transporte; Gerente de loja,
Subgerente ou Gerente de frota.
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 2
INTER-RELAÇÕES
FUNÇÕES PRINCIPAIS

PROSPECÇÃO

FUNCIONAIS COM

TEMPORAL

OUTRAS
OCUPAÇÕES

Conferir cargas na entrada e saída do veículo.

Longo prazo

Verificar a quantidade informada na ordem de carga
e descarga e o aproveitamento de espaço físico do
veículo.

Médio ou

(A documentação fiscal e os demais controles devem ser
preparados por outras ocupações, como Assistente de

Longo prazo

Assistente de logística,

logística e Assistente de transporte, devido à possibilidade

Auxiliar de guarita,

de fraudes).

Conferente de carga e

Acompanhar constantemente e monitorar

descarga e Controller

periodicamente as operações de embarque,
transbordo e desembarque de carga.

Médio ou

de frota

Longo prazo

Médio ou

Monitorar e rastrear a distância, a carga e o veículo.

Longo prazo
Conhecimentos/Temas de domínio



Noções de controles de estoques e almoxarifados.



Relação com fornecedores e elaboração de orçamentos.



Transportes de carga e manuseio de mercadoria, matéria-prima e produtos.



Normas de segurança no trabalho para o transporte.



Modalidades de transporte (terrestre, aéreo, fluvial e ferroviário).



Noções de legislação específicas para diferentes tipos de cargas.
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Gerenciamento de risco, eficiência de rota e planejamento.



Seguro de carga.



Noções básicas de mecânica.

Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos



Ampliação das exigências quanto à eficiência dos processos logísticos.



Substanciais avanços tecnológicos na gestão de estoque e controle de frotas, como
automatização dos centros de distribuição com a mecanização do manuseio de materiais.



Conhecimento a respeito dos requisitos relacionados ao gerenciamento de risco.

Infraestrutura para o desenvolvimento das funções



TMS.



Sistema de roteirização (truck).



Software de gestão.

Novas demandas do mundo do trabalho, que implicam incremento na formação
profissional



O nível de informatização da área exige que os profissionais tenham amplo domínio de
ferramentas tecnológicas, principalmente de sistemas de informação, gestão de dados,
controle de frota e distribuição de encomendas.

Considerações sobre a ocupação
Percebe-se que algumas funções dessa ocupação se relacionam ao movimento da carga
e descarga, podendo em algumas atividades se comparar com a ocupação Conferente de
carga e descarga. Pode ser também o entregador que acompanha o motorista. No que se
refere ao processo de movimentação e distribuição, a ocupação auxilia o monitoramento
de cargas. Considerando-se a complexidade e periculosidade das funções, recomenda-se
que não seja desempenhada por um aprendiz.
Ficou evidente que a análise da eficiência de veículos, equipamentos e segurança dos
meios de transporte de cargas, bem como o controle e a programação do transporte são
de responsabilidade de um nível acima dessa ocupação, por isso tais funções foram
retiradas da ficha.
Avanços tecnológicos estão impactando as funções dessa ocupação, por exemplo, a
criação de tecnologias para rastreabilidade de veículos e cargas, que resultarão no
aumento do nível de exigência para que esse profissional domine a utilização de programas
e sistemas de tecnologia da informação no curto prazo.
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