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1. Identificação 
 

Cargo: Analista Financeiro 

Diretoria: Financeira Área: CSC – Financeiro Pneus  

Unidade: Itajaí 

 

 

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  

 

• Ajudar nas atividades relacionadas ao câmbio e exportação, solicitando os documentos aos 

prestadores de serviço, onde são repassadas as informações referentes a valor, quantidade e tipo 

de produto comercializado; 

• Analisar os documentos, confrontando com sistema e fazer a baixa liquidando o título no sistema; 

• Efetuar a conciliação bancária dos títulos efetivamente pagos; 

• Efetuar o fechamento junto à contabilidade de todas as movimentações; 

• Salvar os extratos bancários mensalmente para disponibilizar na rede.  

• Alimentar a planilha do fluxo de caixa do previsto e realizado; 

• Efetuar pagamentos diversos, de maneira a não atrasar e ocasionar juros; 

• Controlar os recebimentos da Trading (Conta e ordem); 

• Efetuar as transferências entre os bancos; 

• Baixar no sistema os pagamentos efetuados durante o dia; 

• Fechar o câmbio das empresas solicitantes; 

• Enviar documentação das transações de cambio de importação ao banco envolvido; 
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•  Fazer acertos entre empresas de valores depositados em contas diferentes; 

• Acompanhar os valores depositados e os ressarcimentos; 

• Fazer análise dos fechamentos de processos anteriormente não analisados; 

• Emitir relatórios referentes a pagamentos pendentes; 

• Encaminhar relatório a expedição das guias de recolhimento para compatibilização necessária; 

• Lançar os ganhos da Trading no sistema integrado de gestão; 

• Controlar os cheques caução, encaminhado aos representantes após o vencimento e a nota fiscal 

quitada; 

• Confeccionar borderôs (Nexxera); 

• Enviar os arquivos de salários e férias para o banco; 

• Responder e-mails em tempo real; 

• Controlar os cheques de clientes a depositar e se for para devolução entregar a contas a receber; 

• Creditar os valores recebidos via cheques, baixando no sistema; 

• Controlar o caixa pequeno, com todas as movimentações ocorridas; 

• Confirmar os recebimentos dos clientes em conta corrente; 

• Receber do faturamento as contas a serem pagas e de contas a receber os créditos; 

• Realizar frequentemente as conciliações bancárias; 

• Efetuar o pagamento junto às instituições bancárias; 

• Efetuar o fechamento bancário entregando os relatórios consolidados a contabilidade; 

• 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: Superior cursando Superior completo Superior completo 
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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: 

Taxas 

Juros 

Amortizações 

Manusear sites 

bancários 

Conciliação bancária 

Conhecimento 

intermediário no 

sistema Nexxera 

Taxas 

Juros 

Amortizações 

Manusear sites 

bancários 

Conhecimento em 

fechamento de câmbio 

Negociação bancária 

Conhecimento 

avançado no sistema 

Nexxera 

Taxas 

Juros 

Amortizações 

Manusear sites 

bancários 

Conhecimento em 

fechamento de câmbio 

Negociação bancária 

Conhecimento 

avançado no sistema 

Nexxera 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação 

Assertiva 

Empatia 

Foco em resultados 

Análise Crítica 

Flexibilidade  

Resiliência 

Planejamento e 

Organização 

Comunicação 

Assertiva 

Empatia 

Foco em resultados 

Análise Crítica 

Capacidade de 

Negociação 

Resiliência 

Planejamento e 

Organização 

Comunicação 

Assertiva 

Empatia 

Foco em resultados 

Análise Crítica 

Capacidade de 

Negociação 

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 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 

documento: 
 Data da Revisão:        /    / 
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