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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente de Departamento Pessoal 

Diretoria:  Operações Área: RH 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área de recursos humanos, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Fazer as admissões dos novos colaboradores, lançando no sistema as informações cadastrais; 

 Efetuar o cálculo de férias, observando os períodos aquisitivos; 

 Controlar os benéficos dos colaboradores, para que sejam disponibilizados e mensalmente; 

 Efetuar os cálculos de provisões de 13º. 

 Efetuar o cálculo dos adiantamentos de salários; 

 Enviar o CAGED ao órgão competente; 

 Fazer o lançamento de boletos diversos encaminhando a contabilidade para conciliação final; 

 Fazer o agendamento com a área de Medicina e Segurança do Trabalho, para os exames admissionais, 

demissionais e periódicos;  

 Receber os novos colaboradores, observando se o documento necessário para admissão está correto; 

 Verificar junto aos novos colaboradores tipo de benefícios que deverão ser disponibilizados;  pela 

empresa, conforme a necessidade de cada um; 

 Apanhar a assinatura nos documentos dos novos colaboradores; 

 Encaminhar para as filiais, documentação relativa aos desligamentos, para que sejam tomadas as 
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providencias necessárias; 

 Fazer a inclusão de novos colaboradores junto ao ponto eletrônico, bem como a exclusão quando 

necessário; 

 Imprimir os documentos quando dos processos de desligamento, agendado junto ao sindicato da 

categoria a data de homologação; 

 Baixar os registros da carteira e acompanhar junto ao sindicato as homologações; 

 Fazer a inclusão e exclusão de novos beneficiários, junto ao plano médico e odontológico; 

 Prestar atendimento aos colaboradores que tenham dúvidas sobre RH online;  

 Fazer a entrega do espelho do cartão ponto para os gestores fazerem as suas considerações; 

 Receber os atestados médicos, conferindo se as informações estão de acordo com período do evento; 

 Coletar as assinaturas nos documentos diversos dos colaboradores locais e quando se tratar de outras 

filias, encaminhar via e-mail; 

 Prestar suporte no atendimento de estagiários e menores aprendizes, quanto a contratação dos mesmos, 

junto as instituições competentes; 

 Realizar o arquivo de documentos diversos, obedecendo a uma ordem cronológica; 

 Fazer a entrega das carteirinhas, referentes aos benefícios concedidos pela empresa; 

 Fazer o cálculo da rescisão, observando todas as etapas legais;  

 Controlar via sistema às respectivas datas bases de todas as empresas do grupo; 

 Analisar as renovações das convenções coletivas; 

 Efetuar o pagamento das contribuições sindicais; 

 Atualizar as certidões negativas de débito junto aos órgãos competentes; 

 Baixar a leitura dos apontamentos dos colaboradores, encaminhando para as áreas para que sejam 

feitas a correções necessárias e aprovações; 

 Fazer as correções do espelho do ponto e lançando os acertos no sistema; 

 Integrar o ponto junto a folha de pagamento;  

 Efetuar os lançamentos de verbas diversas para que sejam pagas; 
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 Controlar as informações referentes ao auxilio educação;  

 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 básicas de 

Departamento Pessoal;  

Noções básicas em 

legislação trabalhista; 

 

Noções básicas de 

Departamento Pessoal; 

Noções básicas em 

legislação trabalhista;  

Conhecimento 

intermediário em 

cálculos trabalhistas;  

Conhecimento 

intermediário de 

Departamento Pessoal; 

Conhecimento 

intermediário em 

legislação trabalhista;  

Conhecimento 

intermediário em 

cálculos trabalhistas; 

  

Competências 

Comportamentais:  

Atuação Consultiva;  
Comunicação 
Assertiva;  
Flexibilidade e 
Adaptação;  
Capacidade Analítica; 
Foco em qualidade;   
 

Atuação Consultiva;  
Comunicação 
Assertiva;  
Flexibilidade e 
Adaptação;  
Capacidade Analítica; 
Foco em qualidade;   

Atuação Consultiva;  
Comunicação 
Assertiva;  
Flexibilidade e 
Adaptação;  
Capacidade Analítica; 
Foco em qualidade;   
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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   ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 


