FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA (CBO: 4142-15)
SUBORDINAÇÃO: Encarregado de transporte, Supervisor ou Coordenador de transporte e
Gerente de loja.
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 1

FUNÇÕES PRINCIPAIS

PROSPECÇÃO

Conferir cargas.
Verificar documentação fiscal e de controle de
cargas.
Acompanhar as operações de embarque de carga
(Indústria) e desembarque de carga (Varejo).

TEMPORAL

OUTRAS OCUPAÇÕES

Longo prazo
Longo prazo

Estoquista, Almoxarife,
Assistente de logística e

Longo prazo

utilizados, como também da própria carga.

Assistente de transporte,
movimentação e
distribuição de carga

Acompanhar o armazenamento e transporte de
carga e a eficiência operacional de equipamentos e

FUNCIONAIS COM

Longo prazo

Auxiliar a verificação das condições de segurança
dos meios de transportes e equipamentos

INTER-RELAÇÕES

Longo prazo

veículos.
Registrar materiais recebidos no sistema.

Longo prazo

Conhecimentos/Temas de domínio



Controle de estoques e almoxarifados.



Sistemas informatizados de gestão de estoques – WMS.



Processos Logísticos – Estocagem, transporte e manuseio de cargas.



Normas de Segurança no Trabalho para os espaços de armazenagem.

Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos



Ampliação das exigências quanto à eficiência dos processos logísticos.



Substanciais avanços tecnológicos na gestão de estoque, manuseio de materiais e
endereçamento dentro do leiaute do depósito.



Automatização dos centros de distribuição com a mecanização do manuseio de materiais.

Infraestrutura para o desenvolvimento das funções



TMS.



WMS.
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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 e distribuição de encomendas.

Considerações sobre a ocupação
Dependendo do porte da empresa, as funções dessa ocupação podem ser
desempenhadas por outras ocupações. Deve-se ter atenção ao limite de atuação do
Conferente, que apenas recebe a carga ou a despacha. É o Assistente de transporte,
movimentação e distribuição quem auxilia o acompanhamento da movimentação das
cargas.
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