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1. Identificação 

 

Cargo: Coordenador de Planejamento e Auditoria   

Diretoria: Financeira Área CSC – Processos e Auditoria  

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

• Responder pela coordenação das atividades desenvolvidas na área de processos e auditoria, de 

maneira a cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

• Fazer a gestão da equipe, delegando e orientando, quanto às atividades a serem executadas; 

• Promover o desenvolvimento da equipe, através da participação efetiva nas definições dos trabalhos da 

área, incentivando a participação e exposição de todos os colaboradores em reuniões com demais 

níveis da organização; 

• Dar feedback, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos profissionais, a sucessão e a 

clarificação do plano de carreira para os colaboradores; 

• Assegurar a motivação da equipe de trabalho, proporcionando um nível adequado de qualificação, 

sempre com o objetivo de melhorar o desempenho; 

• Analisar o fluxo de caixa, vendo as melhores possibilidades de disponibilidade financeira; 

•  Controlar todo o endividamento, observando as negociações e taxas de juros, inclusão no sistema e 

baixa; 

• Distribuir todo endividamento alocando valor de cada empresa, respeitando o valor, prazo e negócio; 

• Fazer a análise de mercado, tomando por base informações que reflitam a realidade das atividades do 

segmento do grupo; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  
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• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer 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 Completo 
Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 7 até 10 anos 

Idiomas: 
Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Avançado 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: 

Visão geral dos 

processos das áreas: 

contábil, custos, 

tributário, financeira, 

RH, comercial, 

logística e 

suprimentos. 

 Metodologia de 

controle interno. 

Conhecimento de 

negócio e sistemas 

Legislação 

Conhecimento em 

BPM 

Conhecimento de 

mercado 

Planilhas e bases de 

dados 

Contabilidade 

gerencial 

Estatísticas 

Visão geral dos 

processos das áreas: 

contábil, custos, 

tributário, financeira, 

RH, comercial, 

logística e 

suprimentos. 

 Metodologia de 

controle interno. 

Conhecimento de 

negócio e sistemas 

Legislação 

Conhecimento em 

BPM 

Conhecimento de 

mercado 

Planilhas e bases de 

dados 

Contabilidade 

gerencial 

Estatísticas 

Visão geral dos 

processos das áreas: 

contábil, custos, 

tributário, financeira, 

RH, comercial, 

logística e 

suprimentos. 

 Metodologia de 

controle interno. 

Conhecimento de 

negócio e sistemas 

Legislação 

Conhecimento em 

BPM 

Conhecimento de 

mercado 

Planilhas e bases de 

dados 

Contabilidade 

gerencial 

Estatísticas 
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 Gestão de pessoas 

Gestão de projetos 

Gestão de pessoas 

Gestão de projetos 

Competências 

Comportamentais:  

Negociação 

Visão Sistêmica 

Tomada de decisão 

Foco em resultados 

Negociação e 

Administração de 

Conflitos 

Analise e solução de 

Problemas 

Liderança;  

Negociação 

Visão Sistêmica 

Tomada de decisão 

Foco em resultados 

Negociação e 

Administração de 

Conflitos 

Analise e solução de 

Problemas 

Liderança; 

Negociação 

Visão Sistêmica 

Tomada de decisão 

Foco em resultados 

Negociação e 

Administração de 

Conflitos 

Analise e solução de 

Problemas 

Liderança; 

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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