
 

FORMAÇÃO DE ALMOXARIFES 
Período: 27 a 30 de janeiro de 2020 

Horário: 18 às 22h 

C.H.: 16 horas 
 

 
 

INSTRUTOR: MARCOS AFRÂNIO ARAÚJO DA SILVA 

 MBA em Logística Internacional - Universidade Paulista 
 Graduado em Comércio Exterior - Universidade Paulista 
 Experiência de mais de dez anos na área de Logística 

 
OBJETIVO: 
Demonstrar a importância e cuidados a serem tomados na organização e controle dos materiais sob responsabilidade dos 

almoxarifados, visando uma melhor utilização dos espaços, localização e movimentação dos materiais armazenados. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Almoxarifados. 
Conceito – Tipos e Importância – Organização Funcional. 
2. O Almoxarife 
Perfil profissional 
3. Classificação, Especificação e Codificação de Materiais 
Atributos e Tipos de Classificação  
Estrutura e Formação da Especificação  
Padronização 
Objetivo e Tipos de Codificação 
4. Movimentação de Materiais. 
Endereçamento  
Estruturas  
Equipamentos de movimentação 
Unitização de cargas 
Contentores e sua aplicabilidade 
Tipos de “layout”. (Objetivo e etapas na elaboração) 
5. Segurança nos Almoxarifado 
Proteção das Instalações 
Cores de Segurança, Sinalização, Símbolos e Normas. 
Cuidados necessários para o empilhamento de produtos. 
  

  
6. Inventários Físicos (Rotativo ou Periódico). 
Objetivo  
Tipos 
Modalidades 
Identificação de Desvios e Ação Corretiva. 
7. Cuidados com o Recebimento 
Nota fiscal 
Entrada (Portaria e Almoxarifado) 
Conferência (Quantitativa e Qualificativa)  
Procedimentos na Devolução. 
8. Cuidados na Distribuição. 
Procedimentos e Documentos Utilizados. 
9. Indicadores de Desempenho. 
Nível de Serviço 
Utilização 
Movimentação  
Rejeição 
Giro 
Saneamento de estoques 
   

INVESTIMENTO: R$270,00 – Duzentos e setenta reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de frequência.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 
6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será 

cobrado o número total de inscritos no treinamento. 
7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

  


