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MÓDULO II – Qualificação Técnica de Nível Médio ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 

II.1 – Gestão de Recursos e Materiais 

 Função: Operação da Cadeia de materiais 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Contextualizar a importância 
da Administração de materiais 
nas organizações. 
 
2. Correlacionar das 
necessidades dos clientes. 
 
3. Aplicar conceitos de 
armazenamento de materiais. 
 
 
4. Sistematizar a importância do 
Layout no processo de gestão 
de materiais. 

1.1 Identificar princípios da 
organização da área de 
materiais. 
 
2.1. Distinguir as necessidades 
dos clientes internos e externo 
 
3. Selecionar sistemas de 
armazenamento.  
 
 
4. Escolher a melhor 
organização dos espaços físicos 
do almoxarifado. 

1. Importância da Administração 
de materiais: 

· o ciclo de relações da 
administração de materiais; 

· as principais atribuições da 
área de materiais 

 
2. Análise das necessidades: 

· o processo de reposição:  
o ressuprimento - sistema 

de reposição contínua e 
sistema de reposição 
periódica,  prazos  e 
quantidades. 

· acompanhamento de 
pedidos; 

· recebimento de materiais:  
o área de recebimento;  

procedimentos para 
recebimentos e 
divergências. 

· registros de entrada e saída 
 
3. Gerenciamento dos estoques: 

· políticas, funções e dos 
estoques; 

· tipos de estoque: 
o estoque regular, de 

ciclo, de segurança, 
sazonal, obsoleto ou 
morto e em trânsito;  

· equipamentos de 
estocagem; 

· tipos de produtos: 
o matéria prima, material 

auxiliar, material de 
manutenção, material de 
escritório, material e 
peças em processos e 
produtos acabados; 

· codificação de materiais; 

· endereçamento de 
materiais; 

· código de barras; 

· curva ABC 

· custos de pedido, falta no 
estoque, manutenção dos 
estoques e armazenagem; 

· rotatividade ou giro dos 
estoques; 

· avaliação dos estoques:  



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – 01208-000 – São Paulo – SP – Tel.: (11) 3324.3300
 

 
25 

o custo médio, PEPS e 
UEPS. 

· nível de serviços; 

· inventário de materiais; 

· medidas de desempenho 
 
4. Layout do almoxarifado 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 100 Prática 00 Total 100 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 100 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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II.2 – CUSTOS LOGÍSTICOS 

Função: Operação dos custos logísticos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Correlacionar os conceitos e 
princípios da contabilidade de 
custos e suas aplicações nos 
processos logísticos.  
 
2. Organizar processo de 
informação e classificação dos 
dados referentes a custos 
logísticos.  
 
3. Relacionar os procedimentos 
de controles internos de custos 
com os processos operacionais 
da organização.  
 
4. Classificar informações de 
custos para subsidiar tomada de 
decisões. 

1.1. Aplicar os conceitos e 
princípios de custos na logística. 
1.2. Identificar custos no 
processo logístico.  
 
2.1.  Utilizar soluções para 
redução de custos logísticos. 
 
 
 
3.1 Distinguir os métodos de 
custeio de acordo com as 
políticas organizacionais.  
 
 
4.1 Controlar receitas e gastos e 
identificar os indicadores de 
desempenho da logística. 

1. Conceitos básicos de Custos 
Logísticos: 

· gastos; 

· regime de caixa; 

· investimentos; 

· perdas 
 

2. A logística e os princípios de 
custos na logística:  

· direto; 

· indireto; 

· misto;  

· integral; 

· distinção entre custos e 
despesas 

 
3. Custos Logísticos: 

· custo de armazenagem e 
movimentação; 

· custos de transportes; 

· custo de embalagem; 

· custo de manutenção de 
inventário; 

· custo de tecnologia de 
informação (ti); 

· custos tributários; 

· custos de nível de serviços; 

· apuração do custo logístico 
total 

 
3. Métodos de Custeio:  

· custo por absorção custo 
padrão;  

· custo departamental e custo 
abc;  

· custeio variável 
 
4. Balanced Scorecard (BSC) e 
os indicadores de desempenho 
na logística. 

· perspectivas; 

· implantação 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.3 – PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

Função: Planejamento e Operação e controle da Cadeia Logística 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar a importância da 
estratégia de produção de bens 
e serviços. 
 
 
 
 
 
 
2. Correlacionar a lógica do 
planejamento de produção para 
proporcionar suporte às 
decisões logísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Estabelecer relações entre os 
conceitos de elaboração da 
estrutura de produto e cálculos e 
planejamento de necessidade de 
materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Definir quantidades e valores 
do planejamento por períodos 
diários, semanais ou mensais de 
produção, venda ou prestação 
de serviços. 

1.1. Conferir a evolução dos 
sistemas de administração da 
produção e de serviços. 
1.2. Utilizar dados internos e 
externos para a aplicação das 
variáveis que envolvem os 
sistemas de administração da 
produção. 
 
2.1. Verificar os mecanismos de 
planejamento, programação e 
informações que alimentam os 
sistemas logísticos. 
2.2. Identificar e utilizar as 
estruturas básicas dos produtos 
definidas pelos setores 
responsáveis.  
2.3. Empregar planilhas para os 
registros nos sistemas de 
planejamentos. 
 
3.1 Executar processos de 
cálculos da capacidade 
produtiva dos equipamentos e 
de hora/dia/homem.  
3.2. Produzir calendários de 
disponibilidades.  
3.3. Registrar programação 
diária ou periódica de compras, 
produção ou prestação de 
serviços, com base na 
comparação do orçamento e 
levando-se em conta as tarefas 
a realizar. 
 
4.1 Coletar informações dos 
resultados de produção para 
subsidiar o processo de (re) 
planejamento. 

1. Evolução e objetivos da 
Administração da 
Produção/Operações. 
 
2. Organização da 
Administração da Produção e 
suas variáveis: 

· objetivos do sistema PPCP; 

· estrutura geral do sistema 
PPCP; 

· áreas de decisão do PPCP; 

· tipos de programação; 

· ambientes de manufatura 
 
3. Conceito de Planejamento: 

· importância estratégica do 
planejamento; 

· dinâmica do processo; 

· horizonte de planejamento; 

· período de replanejamento; 

· planejamento hierárquico 
 
4. Sistema de Administração da 
Produção e suas variáveis: 

· o que produzir e/ou comprar; 

· quanto produzir e/ou 
comprar; 

· quando produzir e/ou     
comprar; 

· com que recursos produzir 
 
5. Estrutura de Produtos: 

· componentes dependentes 
e interdependentes; 

· lista de insumos 
 
6. Fundamentos do sistema de 
planejamento: 

· necessidades brutas; 

· recebimentos programados 
disponíveis; 

· estoque projetado; 

· recebimento de ordens 
planejadas; 

· abertura de ordens 
planejadas 

 
7. Métodos e cálculos de 
capacidade produtiva de 
máquinas, equipamentos, mão-
de-obra e calendários 
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8. Noções de calendários do 
pessoal, produtos e serviços por 
períodos diários, semanais ou 
mensais 
 
9. Procedimentos de 
programação diária ou periódica 
das ordens de compras e ordens 
de produção ou prestação de 
serviços considerando a 
capacidade produtiva 
 
10. Analise de parâmetros e 
dados de variações de produção 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 100 Prática 00 Total 100 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 100 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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II.4 – MOVIMENTAÇÃO, EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

Função: Operação de Movimentação de Materiais e Expedição e Distribuição 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Correlacionar os fundamentos 
de movimentação de materiais.  
 
 
 
2. Aplicar os diversos tipos de 
equipamentos e suas corretas 
aplicações para a movimentação 
de materiais.  
 
3. Estabelecer relações entre os 
sistemas de distribuição de 
mercadorias e os métodos de 
controle de produtos expedidos.  
 
 
 
4. Diagnosticar problemas 
relativos ao pós-venda e propor 
soluções com base nas 
respostas dos clientes. 
  
 
5. Analisar os conceitos e 
princípios das operações da 
expedição de materiais. 
 
 
 

1.1 Identificar os diferentes 
sistemas funcionais da 
movimentação de materiais na 
logística.  
 
2. Utilizar os fundamentos das 
atividades de movimentação de 
materiais. 
 
 
3.1. Distinguir os tipos de 
embalagens mais utilizadas para 
a movimentação de materiais.  
3.2. Verificar as condições de 
transporte e armazenagem para 
cada tipo de embalagem.  
 
4. Selecionar os equipamentos e 
estruturas para movimentação 
de materiais, de acordo com as 
características de leiaute, dos 
materiais e embalagens.  
 
5.1. Decidir quais modais são 
adequados para cada tipo de 
operação do processo de 
expedição. 
5.2.  Identificar os diversos 
níveis dos canais de distribuição.  
5.3. Perceber a eficiência e a 
eficácia dos processos 
logísticos, visando à plena 
satisfação dos clientes. 
  
. 

1. Conceitos e princípios do 
sistema de movimentação de 
materiais 
 
2. Atividades da movimentação 
de materiais no ciclo logístico:  

· estoques intermediários;  

· células de produção;  

· consórcio modular;  

· áreas restritas 
 
3. Embalagem e 
acondicionamento dos materiais:  

· embalagem industrial;  

· embalagens diversas e suas 
aplicações 

  
4. Cargas unitizadas e a 
movimentação de materiais:  

· paletes;  

· contenedores 
 
5. Equipamentos e estruturas de  
Movimentação de Materiais:  

· empilhadeiras;  

· carrinhos e paleteiras;  

· talhas e pontes rolantes;  

· sistemas de transportes 
contínuos;  

· pick by light ; 

· picky by voice; 

· pontes-rolantes; 

· racks;  

· vacum lifter;  

· dispositivos especiais; 

· porta-palete; 

· push back; 

· drive –in e drive – thru; 

· dinâmico; 

· blocagem; 

· caintillever; 

· autoportante 
 
6. Conceitos e princípios de 
expedição de Materiais: 

· Picking list; 

· Emitir etiquetas de 
identificação; 

· Separação de materiais; 

· Coletor de dados; 

· Praças de distribuição; 

· Preparação para o 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – 01208-000 – São Paulo – SP – Tel.: (11) 3324.3300
 

 
30 

transporte;  

· Nota Fiscal; 

· Conhecimento de Carga 
 
7. Canais de distribuição: 
Conceito; 

· Níveis; 

· Intermediários; 

· Tipos de distribuição;  

· Planejamento de operação 
logística;  

· Marketing de distribuição 
 
8. Serviços ao cliente: 

· Venda e pós-venda 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 100 Prática 00 Total 100 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 100 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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II.5- GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 

 Função: Função: Planejamento da Cadeia de Abastecimento 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar os diversos tipos de 
fornecedores quanto às suas 
características produtivas, 
técnicas, tecnológicas e 
econômicas, no mercado 
nacional ou internacional.  
 
 
 
 
 
 
2. Considerar as modernas 
técnicas de aproximação, 
desenvolvimento e 
comprometimento de 
fornecedores de acordo com 
política organizacional. 
 
 
3. Reconhecer operações, 
negociações e processos 
envolvidos na gestão da cadeia 
de suprimentos. 
  
 
4. Relacionar impactos dos 
fatores logísticos e seus 
desdobramentos para a sua 
cadeia de suprimentos. 
 

1.1. Identificar os principais 
fluxos que compõe o 
gerenciamento da cadeia de 
suprimentos.  
1.2 Coletar informações 
necessárias e atualizadas sobre 
as características produtivas, 
técnicas, tecnológicas e 
econômicas de fornecedores 
nacionais e internacionais de 
produtos e serviços.  
 
2.1. Utilizar os fatores que 
influenciam na atração, no 
desenvolvimento e na 
fidelização de fornecedores, na 
decisão de compra, e conceber 
planos para realização desses 
objetivos 
 
3.1. Executar procedimentos 
definidos no plano de compras 
em conformidade com as 
exigências legais, normas e 
políticas organizacionais. 
  
4.1. Emitir pedidos de compras 
de acordo com as diretrizes 
operacionais e financeiras.  
4.2. Distinguir as estratégias 
competitivas da cadeia de 
suprimentos. 
4.3 Utilizar a relação entre o 
mercado, a rede de distribuição, 
o processo de produção a 
atividade de compra como 
elemento que permita agregar 
valor ao produto.  
4.4. Listar resultados das 
estratégias de compras, vendas, 
produção e distribuição com a 
cadeia de suprimentos.  
4.5. Acompanhar o desempenho 
do ciclo da cadeia com foco no 
cliente. 
 

1. Conceito de cadeia de 
suprimentos e seus autores: 

· impactos das vendas e dos 
custos no lucro da cadeia. 

· competição entre cadeias de 
suprimento.  

· fluxos logísticos (informação, 
materiais/produtos, 
financeiro) 

 
2. Técnicas de pesquisa de 
mercado:  

· fornecedores nacionais e 
internacionais; 

· características produtivas;  

· técnicas e tecnologias 
aplicadas ao processo 
produtivo de bens e 
serviços;  

· aspectos financeiros e 
econômicos das empresas 
fornecedoras; 

· critérios desempenho 
 
3. Técnicas de negociação de 
compras:  

· Prospecção, preparação de 
entrevistas e de 
negociações, 
desenvolvimento de 
negociação, modernas 
técnicas de negociação e de 
fechamento de compra, em 
função do tipo de negócio;  

· Aspectos práticos: 
o formas de 

financiamento, formas 
de pagamento, 
utilização de 
equipamentos;  

o Serviço aos clientes: 
disponibilização dos 
pedidos, qualidade da 
entrega;  

o Métodos e técnicas de 
comunicação aplicada 
no atendimento a 
fornecedores 

 
4. Legislação aplicada a contrato 
de compras e às contratações 
em organizações públicas e 
privadas 
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5. Processos de uma cadeia de 
suprimentos:  

· ciclo de pedido ao cliente;  

· ciclo de reabastecimento;  

· ciclo de fabricação;  

· ciclo de suprimentos 
 
6. Estratégia competitiva através 
da cadeia de suprimentos; 

· alinhamento estratégico;  

· cadeia de suprimentos 
eficiente x cadeia de 
suprimentos responsiva;  

· estágios de integração até 
atingir o SCM (supply chain 
management) 

 
7. Fatores que influenciam no 
relacionamento da cadeia de 
suprimentos:  

· poder de negociação na 
cadeia 

 
8. Estratégia da Cadeia de 
suprimentos:  

· responsividade x eficiência;  

· fatores-chaves e a estrutura 
de tomada de decisões na 
cadeia de suprimentos 

 
9. Nível de Serviço:  

· prestação de serviço básico;  

· pedido perfeito e fatores que 
o afetam 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.6 – – MARKETINGG 

 Função: Planejamento Organizacional 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Interpretar os dados obtidos 
sobre o mercado, por meio de 
critérios e conceitos de 
Marketing. 
  
 
 
 
 
2. Interpretar fundamentos e 
objetivos do processo de 
pesquisa de mercado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pesquisar segmentos de 
mercado e suas variáveis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Interpretar estudos, relatórios 
e pesquisas econômicas e de 
mercados para subsidiar 
critérios no gerenciamento da 
demanda identificada nos 
mercados da organização.  
 
 

1. Aplicar o conceito de 
marketing nas diversas áreas do 
mercado.  
1.2. Colaborar na definição de 
processos mercadológicos que 
visem apoiar sistemas contínuos 
para obtenção de dados sobre a 
performance do mercado.  
  
2.1. Identificar e selecionar 
fontes primárias e secundárias 
de dados sobre o mercado. 
2.2. Elaborar instrumentos para 
coleta de dados: pautas para 
entrevistas, questionários, 
dinâmicas de grupo e outras 
técnicas aplicáveis.  
2.3. Organizar coleta de dados 
quantitativos, qualitativos e 
financeiros necessários à 
elaboração de estudos 
mercadológicos e econômicos.  
 
3.1. Definir critérios para a 
segmentação e setorização do 
mercado de determinado 
produto, com base nos diversos 
desejos e necessidades 
identificados.  
3.2. Elaborar briefing de 
produtos e marcas para o 
desenvolvimento de ações 
mercadológicas  
3.3. Planejar pesquisas em 
campo, selecionando as 
técnicas mais apropriadas, a 
partir da definição do âmbito 
geográfico desejado e dos 
objetivos estabelecidos.  
 
4.1. Levantar informações 
quantitativas, qualitativas e 
financeiras sobre o desempenho 
e tendências do mercado, 
produtos, custos e demais 
dados, visando apoiar o 
processo de estudos 
mercadológicos e econômicos.  
4.2. Elaborar relatórios que 
identifiquem as características 
de demanda do produto em 
estudo.  
4.3. Estabelecer sistemas 
adequados para gerenciar a 

1. Conceito e definição de 
marketing e sua influência no 
sistema econômico  
 
2. Fundamentos do mix de 
marketing 
 
3. Os ambientes de marketing:  

· Macroambiente e 
microambiente 

 
4. A pesquisa de mercado:  

· objetivos da pesquisa, 
variáveis, fontes de 
informação, elaboração de 
questionários de pesquisa 

  
5. Os mercados e o 
comportamento do consumidor:  

· segmentação de mercado; 

· conceito de público-alvo 
 
6. Métodos e técnicas para 
identificação das variáveis de 
preço: 

· preço básico, descontos, 
prazos, impostos, fretes, e 
tipos de negociação (B2B, 
B2C e C2C) 
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demanda. 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50  Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.7 – PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM ABALHO DE CONC
LOGÍSTICA 

Função: Estudo e Planejamento 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas empíricas 
e bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propor soluções 
parametrizadas por viabilidade 
técnica e econômica aos 
problemas identificados no 
âmbito da área profissional. 

1.1 Identificar demandas e 
situações-problema no âmbito 
da área profissional. 
1.2. Selecionar fontes de 
pesquisa sobre o objeto de 
estudo. 
1.3. Elaborar instrumentos de 
pesquisa para desenvolvimento 
de projetos. 
1.4. Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e científicas, 
de forma criteriosa e explicitada. 
1.5. Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo. 
 
2.1. Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
2.2. Registrar as etapas do 
trabalho. 
2.3. Organizar os dados obtidos 
na forma de textos, planilhas, 
gráficos e esquemas. 
  
 

1. Estudo do cenário da área 
profissional: 

· características do setor: 
o macro e microrregiões. 

· avanços tecnológicos; 

· ciclo de vida do setor; 

· demandas e tendências 
futuras da área 
profissional; 

· identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de 
situações-problema do 
setor 

 
2. Identificação e definição de 
temas para o TCC: 

· análise das propostas de 
temas segundo os critérios: 
o pertinência; 
o relevância; 
o viabilidade 

 
3. Definição do cronograma de 
trabalho 
 
4. Técnicas de pesquisa: 

· documentação indireta: 
o pesquisa documental; 
o pesquisa bibliográfica. 

· técnicas de fichamento de 
obras técnicas e 
científicas; 

· documentação direta: 
o pesquisa de campo; 
o pesquisa de 

laboratório; 
o observação; 
o entrevista; 
o questionário. 

· técnicas de estruturação 
de instrumentos de 
pesquisa de campo: 
o questionários; 
o entrevistas; 
o formulários etc 

 
5. Problematização 
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6. Construção de hipóteses 
 
7. Objetivos: 

· geral e específicos (Para 
quê? e Para quem?) 

 
8. Justificativa (Por quê?) 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 


