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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente de Departamento Pessoal 

Diretoria: Operações Área: Transportadora 

Unidade: Vitorino - PR 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área de departamento pessoal, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 Entregar Uniformes e EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) aos colaboradores no momento da 

contratação e coletar assinatura no termo de recebimento; 

 Recolher Uniformes e EPI’s dos colaboradores no momento do desligamento; 

 Realizar a compra de Uniformes e EPI’s junto aos fornecedores para manter em estoque; 

 Preencher requisição de pessoal para abertura de vaga de acordo com as instruções repassadas pelo 

gerente da unidade; 

 Divulgar junto aos meios disponíveis as vagas a serem preenchidas; 

 Efetuar a triagem dos currículos recebidos; 

 Fazer as entrevistas com os candidatos selecionados; 

 Repassar aos gestores os candidatos selecionados para entrevista técnica; 

 Encaminhar os finalistas para teste prático com o gestor de frota; 

 Encaminhar os finalistas para avaliação de gerenciamento de risco; 

 Encaminhar os finalistas para teste psicológico na agência; 

 Contatar o candidato aprovado para informar da contratação e solicitar documentos para registro; 
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 Agendar exames admissionais conforme PCMSO; 

 Receber documentação do candidato aprovado e encaminhar ao Departamento Pessoal da matriz para 

registro; 

 Coletar assinatura do responsável legal da empresa ou pessoa detentora de procuração e do 

colaborador no contrato de trabalho e demais documentos relacionados à admissão do colaborador; 

 Preencher requisição de desligamento de acordo com as instruções repassadas pelo gerente da 

unidade; 

 Solicitar aviso prévio ao Departamento Pessoal da Matriz; 

 Agendar exames demissionais conforme PCMSO; 

 Agendar homologação no sindicato ou empresa; 

 Coletar as assinaturas nos documentos diversos dos colaboradores locais; 

 Prestar atendimento aos colaboradores na resolução de problemas; 

 Realizar a homologação das rescisões na empresa ou sindicato; 

 Arquivar os documentos diversos dos colaboradores locais nas respectivas pastas; 

 Fazer o controle dos lançamentos da folha de pagamento dos colaboradores locais, como desconto de 

adiantamentos, multas e pagamento de prêmios; 

 Coletar arquivo do ponto eletrônico local e enviar para a matriz; 

 Analisar o espelho do ponto e apontar para a matriz as correções necessárias; 

 Fazer o controle e apuração dos pontos manuais dos motoristas; 

 Conferir os lançamentos no resumo da folha de pagamento enviado pela matriz; 

 Atualizar a CTPS dos colaboradores locais; 

 Fazer o controle dos exames periódicos; 

 Lançar as notas fiscais para pagamento no sistema; 

 Desenvolver junto com a área de Recursos Humanos da matriz, ações promocionais para as datas 

comemorativas; 

 Realizar a investigação de acidente de trabalho quando necessário para enviar ao TST da matriz; 
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 Realizar as entrevistas de desligamento, observando quais os maiores fatores que levam a saída dos 

colaboradores; 

 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: 
Conhecimento Básico 
do Pacote Office 

Conhecimento Básico 
do Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento básico 

das rotinas de 

Departamento Pessoal 

e legislação trabalhista.  

Conhecimento 

intermediário das 

rotinas de 

Departamento Pessoal 

e legislação trabalhista. 

Conhecimento 

avançado das rotinas 

de Departamento 

Pessoal e legislação 

trabalhista. 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva; 
Agilidade; 
Flexibilidade; 
Foco em resultados; 
Resiliência; 
Foco em qualidade. 

Comunicação 
Assertiva; 
Agilidade; 
Flexibilidade; 
Foco em resultados; 
Resiliência; 
Foco em qualidade. 

Comunicação 
Assertiva; 
Agilidade; 
Flexibilidade; 
Foco em resultados; 
Resiliência; 
Foco em qualidade. 

Competências Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
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Resiliência 
Organização 

Resiliência 
Organização 

Resiliência 
Organização 

 

 

Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 


