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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente Financeiro  

Diretoria:  Financeira Área: CSC – Financeiro (Contas a Pagar) 

Unidade: Itajaí 
 

 

2. Sumário  
 

• Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área financeira, com várias atuações, de 

maneira a cumprir com as metas estabelecidos no planejamento estratégico. 

 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 
COM ATUAÇÃO EM COBRANÇA 

 

• Responder e-mails para clientes e representantes e vendedores; 

• Prestar atendimento de clientes via telefone; 

• Efetuar a cobrança via telefone e e-mail; 

• Receber ligações de clientes, vendedores e representantes; 

• Atender de maneira segmentada a clientes, vendedores e representantes; 

• Dar retorno para os clientes, formalizando acordo da dívida via, cartão, cheque, confissão de dívida ou 

nota promissória; 

• Encaminhar para cartório os títulos dos clientes inadimplentes; 

• Encaminhar para os clientes as notificações extrajudiciais os valores devidos pelos clientes; 

• Interagir com a área jurídica no sentido de solicitar o envio de títulos ao SERASA; 

• Buscar auxílio junto à área comercial no sentido de facilitar a busca de informações de clientes em 

aberto; 
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•  Enviar boletos a todos os clientes atendendo as diversas solicitações e os diversos bancos 

conveniados; 

COM ATUAÇÃO EM CADASTRO 

•  Realizar consulta junto ao SERASA para avaliar as condições de cada cliente, com o objetivo de 

verificar se existem restrições, que impeçam a liberação do crédito; 

•  Fazer uma análise da documentação recebida, avaliando a possibilidade ou não de disponibilizar o 

crédito; 

•  Fazer contato com clientes quando da compra dos produtos, solicitando dados referentes aos cartões 

de crédito ou BNDS, com o objetivo de efetivar as compras dos produtos em questão; 

•  Liberar crédito para pessoas físicas até R$ 3.000,00 e para pessoa jurídica até R$ 10.000,00. 

•  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. 

 

COM ATUAÇÃO EM CONTAS A RECEBER 

 

•  Realizar a baixa dos títulos junto a todos os bancos; 

•  Efetuar o lançamento de cheques no sistema integrado de gestão; 

•  Realizar a compensação entre carteiras; 

•  Efetuar o controle de garantias, junto a todos os bancos; 

•  Fazer solicitações junto aos bancos, de prorrogações e demais instruções; 

•  Baixar junto ao sistema relatórios de RA e nota de crédito do cliente;   

•  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. 
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COM ATUAÇÃO EM BANCOS 

 

•  Enviar os borderôs para os diversos bancos via sistema; 

•  Baixar os valores recebidos por cartões; 

•  Controlar os comprovantes de pagamento, observando as baixas; 

•  Controlar a recompra de títulos descontados; 

•  Prestar suporte a cobrança, em atividades diversas; 

•  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: 

Taxas; Juros; 
Amortizações (básico) 
Ferramentas de 
cadastro e crédito 
(Serasa; Boa vista, 
SPC, Sintegra; Receita 
-básico); 
Manusear sites 

Taxas; Juros; 
Amortizações (básico) 
Ferramentas de 
cadastro e crédito 
(Serasa; Boa vista, 
SPC, Sintegra; Receita 
-básico); 
Manusear sites 

Taxas; Juros; 
Amortizações (básico) 
Ferramentas de 
cadastro e crédito 
(Serasa; Boa vista, 
SPC, Sintegra; Receita 
-básico); 
Manusear sites 
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bancários bancários bancários 

Competências 
Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva 
Empatia 
Foco em resultados 
Análise Crítica 
Flexibilidade 
Resiliência 
Planejamento e Org 

Comunicação 
Assertiva 
Empatia 
Foco em resultados 
Análise Crítica 
Flexibilidade  
Resiliência 
Planejamento e Org 

Comunicação 
Assertiva 
Empatia 
Foco em resultados 
Análise Crítica 
Flexibilidade  
Resiliência 
Planejamento e Org 

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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