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1. Identificação 

 

Cargo: Analista de Processos e Auditoria  

Diretoria: Financeira Área CSC  - Processos e Auditoria 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

● Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de processos e auditoria, de maneira a               

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

● Conciliar as contas patrimoniais da empresa no que refere se a financeiro x contábil; 

● Fazer os ajustes de processos, com o objetivo de alinhar as grandes contas patrimoniais, clientes e                

fornecedores; 

● Realinhar auditorias diversas, buscando amenizar os riscos que a empresa pode passar com a falta               

destes registros e diminuir o retrabalho; 

● Elaborar o planejamento dos trabalhos que serão realizados pela área de auditoria interna, definindo os               

responsáveis e prazos para realização dos trabalhos; 

● Estar a frente dos trabalhos realizados pela área de auditoria interna, planejando todas as etapas a                

serem seguidas, a fim de monitorar a realização das tarefas e o cumprimento dos prazos acordados;  
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● Interagir com as demais filiais da empresa, através de reuniões, treinamentos ou discussões informais,              

com o objetivo da necessidade de difundir a cultura de controles internos em todas as áreas da                 

empresa; 

● Emitir pareceres sobre novos processos e ou alterações em procedimentos, através do posicionamento             

de temas pertinentes, sempre com a finalidade de avaliar os riscos inerentes aos negócios do grupo e                 

se os controles são eficientes para reduzir os impactos; 

● Participar da elaboração do programa orçamentário de custeio de sua área;  

● 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 

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 

Intermediário 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. 

Visão geral dos 
processos das áreas: 
contábil, custos, 
tributário, financeira, RH, 
comercial, logística e 
suprimentos. 
 Metodologia de controle 
interno. 

Visão geral dos 
processos das áreas: 
contábil, custos, 
tributário, financeira, RH, 
comercial, logística e 
suprimentos. 
 Metodologia de controle 
interno. 
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Conhecimento de 
negócio e sistemas 
Legislação 
 
 

Conhecimento de 
negócio e sistemas 
Legislação 
 Vivência Controladoria 
ou Auditoria. 
Conhecimento em BPM 
 

Conhecimento de 
negócio e sistemas 
Legislação 
 Vivência Controladoria 
ou Auditoria. 
Conhecimento em BPM 
 

Competências 
Comportamentais:  

Análise Crítica 
Atenção Concentrada  
Visão Sistêmica  
Comunicação 
Assertiva 
Atuação Consultiva 
Analise e solução de 
problemas  
Confidencialidade 

Análise Crítica 
Atenção Concentrada  
Visão Sistêmica  
Comunicação 
Assertiva 
Atuação Consultiva 
Analise e solução de 
problemas  
Confidencialidade 

Análise Crítica 
Atenção Concentrada  
Visão Sistêmica  
Comunicação 
Assertiva 
Atuação Consultiva 
Analise e solução de 
problemas  
Confidencialidade 

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:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:  
 

em   ___/___/___ 
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