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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente Financeiro 

Diretoria: Operações Área: Transportadora 

Unidade: Vitorino - PR 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área financeira, de maneira a cumprir com 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Solicitar ao financeiro da matriz a recarga do cartão corporativo dos motoristas; 

 Entregar adiantamento em dinheiro físico (dólar, peso argentino e peso chileno) aos motoristas que 

sairão em viajem para o Chile; 

 Conferir os comprovantes das despesas com o valor adiantado e receber o troco ou pagar reembolso; 

 Lançar adiantamento no módulo financeiro do sistema ERP. 

 Lançar despesas no documento de entrada do sistema ERP para baixar os adiantamentos em aberto; 

 Controlar as entradas e saídas do caixa da unidade; 

 Comprar moeda (dólar e peso argentino) para o caixa da unidade; 

 Lançar no sistema ERP, no pedido de compra e documento de entrada, as notas fiscais de manutenção, 

multas, pneus, peças, materiais de expediente, entre outros. 

 Fazer o controle das multas de trânsito recebidas e enviar para desconto em folha de pagamento; 

 Receber e conferir os canhotos da nota fiscal e enviar via digital e/ou original para os clientes 

programarem o pagamento; 
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 Alimentar informações de comprovantes da planilha de contas a receber para verificar quais clientes 

devem ser cobrados pelo setor financeiro da matriz; 

 Cotar e comprar materiais de expediente, materiais de limpeza, óleo lubrificante, entre outros; 

 Emitir guias para pagamento de IPVA, seguro obrigatório e licenciamento anual de todos os veículos; 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Ensino Médio Superior Cursando Superior Cursando 

Experiência: Até 2 anos Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Informática: 
Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento básico 

fiscais e contábeis para 

lançamento de notas 

fiscais em sistema. 

Conhecimento de 

rotinas de pagamentos 

a fornecedores, cambio 

moeda estrangeira, 

despesas de viagens de 

motoristas e 

fechamento de caixa. 

Conhecimento 

intermediário fiscais e 

contábeis para 

lançamento de notas 

fiscais em sistema. 

Conhecimento de 

rotinas de pagamentos 

a fornecedores, cambio 

moeda estrangeira, 

despesas de viagens de 

motoristas e 

fechamento de caixa. 

Conhecimento 

avançado fiscais e 

contábeis para 

lançamento de notas 

fiscais em sistema. 

Conhecimento de 

rotinas de pagamentos 

a fornecedores, cambio 

moeda estrangeira, 

despesas de viagens de 

motoristas e 

fechamento de caixa. 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva; 

Comunicação 
Assertiva; 

Comunicação 
Assertiva; 
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Análise Crítica; 
Flexibilidade; 
Resiliência; 
Planejamento e 
Organização; 

Análise Crítica; 
Flexibilidade; 
Resiliência; 
Planejamento e 
Organização; 

Análise Crítica; 
Flexibilidade; 
Resiliência; 
Planejamento e 
Organização; 

Competências Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

 

 

Aprovações 
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