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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente de Faturamento 

Diretoria: 
Administrativa e 
Financeira 

Área: Congelados 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

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

de maneira a cumprir com as metas estabelecidos no planejamento estratégico. 

 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Encaminhar as notas fiscais para as filiais, observando os valores de impostos a serem pagos, 

obedecendo às questões tributárias de cada região; 

 Fazer a conciliação das notas devolvidas, observando os motivos das devoluções; 

 Contatar clientes para entender os motivos das devoluções das notas fiscais; 

 Faturar manualmente as notas referentes de vendas futuras, garantias e remessas que consiste no 

processo triangular, fatura em um estado e entrega em outro; 

 Encaminhar a área de expedição às notas fiscais de vendas externas que necessitam da GNRE – 

Guia Nacional de Recolhimento de Encargos; 

 Fazer a conferência de pedidos e notas fiscais pendentes que serão encaminhadas para a 

expedição;  

 Emitir as notas fiscais de transferências encaminhados para expedição e para as filiais envolvidas 

no processo; 

 Realizar as devoluções das notas fiscais para filiais, observando o motivo da devolução, alinhando 

antes com os clientes, para verificar se os motivos estão coerentes com os informados; 

 Fazer a entrada de notas fiscais das mercadorias nacionais; 
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 Monitorar o faturamento, através do sistema integrado, verificando se ocorreu ou não o 

faturamento; 

 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: 
Noções 

fiscais/tributárias 

Noções 

fiscais/tributárias 

Noções 

fiscais/tributárias 

Competências 

Comportamentais:  

Atenção Concentrada 
Capacidade analítica 
Planejamento e 
Organização 
Atuação Consultiva 
Agilidade  
Resiliência  

Atenção Concentrada 
Capacidade analítica 
Planejamento e 
Organização 
Atuação Consultiva 
Agilidade  
Resiliência 

Atenção Concentrada 
Capacidade analítica 
Planejamento e 
Organização 
Atuação Consultiva 
Agilidade  
Resiliência 

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   ___/___/___ 
 
 
 
 


