CURSO
Assistente de Logística de Transporte - CBO 4141-40

APRESENTAÇÃO
Na Classificação Brasileira de Ocupações, o Assistente de Logística de Transporte faz
parte da família dos almoxarifes e armazenistas, com oportunidades de trabalho nos mais
variados ramos de atividades públicas ou privadas dos segmentos, atuando para auxiliar
na performance de desempenho das transportadoras, como prazo de entrega e nível de
serviço.
O ensino médio completo e o curso básico de qualificação profissional são fundamentais
para exercer atividades nessa família de ocupação.
Dentre as atividades desempenhadas, elencamos basicamente as seguintes:














Fazer a análise das não conformidades encontradas na operação, estabelecendo
contato com as transportadoras e buscando a solução.
Atuar no processo de análise dos resultados financeiros da operação de cada
cliente e em conjunto com a área comercial e proceder aos reajustes junto ao
cliente.
Fazer pesquisa para análise de custo de transporte para novos negócios.
Pesquisar e desenvolver novas transportadoras, visando as melhores condições
e aumento da satisfação dos clientes.
Atuar com roteirização, contratação de transportadoras e tabela de frete em
sistema ERP.
Atuar nos processos de negociações de fretes.
Agendar cargas nos terminais via internet.
Emitir conhecimentos de transporte rodoviário, minutas etc.
Atuar no processo de contratação de motoristas.
Realizar o acompanhamento da carga até o término do carregamento.
Fazer vistorias.
Elaborar relatórios de entregas para matriz, documentações e procedimentos
básicos.
Auxiliar na logística de estoque interno e externo, administrar e apoiar, em relação
aos transportes, as áreas da companhia em coletas ou entregas.

OBJETIVO: O objetivo do curso de qualificação profissional para Assistente de
Logística de Transporte é formar as competências necessárias para que os cursistas
sejam capazes de auxiliar nas rotinas que envolvem os processos de logística de
transporte, com amplo campo de atuação em empresas com frotas próprias ou
especializadas em transportes, além do controle das demandas de transporte dos
materiais produzidos.
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