CURSO
Auxiliar de Logística e Operações - CBO 4141-40

APRESENTAÇÃO
Na Classificação Brasileira de Ocupações, o Auxiliar de Logística e Operações 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 do setor de logística.
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:
















Separar, enviar e receber materiais levando em consideração prazos e modais.
Solicitar e controlar custos de operações de logística, correios e motoboys.
Agendar e coordenar os transportes da empresa.
Atuar com remanejamento de materiais.
Controlar o estoque de todos os clientes.
Emitir notas de simples remessa para entrada em lojas e enviar materiais.
Participar no desenvolvimento de estudos e implantação de alternativas de
logística, visando adequação de prazos e redução de custos.
Receber, conferir e controlar materiais e produtos.
Registrar entradas, saídas e saldos, vistoriando-os quanto à sua integridade física.
Elaborar relatórios pertinentes às operações logísticas.
Participar das atividades relativas à compra de produtos, materiais e bens
patrimoniais.
Colaborar na organização da armazenagem de mercadorias de modo a facilitar a
movimentação, localização e utilização de espaços, observadas as normas de
segurança do trabalho.
Controlar a movimentação de cargas transportadas, observando as normas de
segurança no trabalho e os cuidados ambientais cabíveis.
Elaborar roteiros de entrega de materiais.
Colaborar na análise de contratos.

OBJETIVO: O objetivo do curso de qualificação profissional para Auxiliar de Logística
e Operações é formar as competências necessárias para que os cursistas sejam capazes
de colaborar com o planejamento dos espaços e da distribuição de mercadorias,
prestando informações necessárias à tomada de decisão sobre operações logísticas,
otimizando os processos de movimentação e armazenagem de materiais e produtos de
uma empresa.
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INTRODUÇÃO À EAD
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL
GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM
LOGÍSTICA DE TRANSPORTES
GESTÃO DA PRODUÇÃO
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