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1. Identificação 
 

Cargo: Analista de Controle Interno 

Diretoria: Comercial Área: E-commerce SP 

Unidade: São Paulo 

 
 

2. Sumário  
 

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

metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Revisar o plano orçamentário, estando atento para o que foi previsto x o realizado, e sugerindo ajustes 

quando necessário; 

 Acompanhar as movimentações financeiras, através do fluxo caixa; 

 Fazer o acompanhamento do processo de transição da Itaro para a Cantu, no que diz respeito às atividades

financeiras; 

 Prestar suporte a direção da empresa, no tocante a todas as solicitações administrativas e financeiras; 

 Efetuar os lançamentos financeiros para Cantu, com o objetivo de sejam feitas as contabilizações 

necessárias;  

 Dar entrada no sistema integrado de gestão das notas fiscais, para que sejam contabilizadas na conta 

contábil correta e para que os pagamentos sejam efetuados corretamente e posteriormente sejam 

levantadas se as contas foram recebidas corretamente; 

 Interagir com a matriz, com a finalidade de prestar o suporte necessário quando das demandas 

apresentadas, nas diversas frentes, relacionadas a área financeira; 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 
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 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: Superior Cursando Superior Completo Superior Completo 

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

Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Informática: 
Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do Pacote 
Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento básico 

em ERP – Protheus; 

Noções básica de  

e-commerce; 

Noções básicas de BI; 

Conhecimento 

intermediário em ERP 

– Protheus; 

Noções intermediário 

de e-commerce; 

Conhecimento 

intermediário de BI; 

Conhecimento 

intermediário em ERP – 

Protheus; 

Noções avançado de  

e-commerce; 

Conhecimento avançado 

de BI; 

Competências 

Comportamentais:  

Visão de processo; 
Visão sistêmica; 
Análise crítica; 
Atenção concentrada; 
Capacidade analítica  
Planejamento e 
organização; 

Visão de processo; 
Visão sistêmica; 
Análise crítica; 
Atenção concentrada; 
Capacidade analítica  
Planejamento e 
organização; 

Visão de processo; 
Visão sistêmica; 
Análise crítica; 
Atenção concentrada; 
Capacidade analítica  
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 
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Aprovações 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 
 


