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1. Identificação 
 

Cargo: Analista Financeiro  

Diretoria: 
Administrativa e 
Financeira 

Área: Congelados 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área financeira, de maneira a cumprir 

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Buscar junto à contabilidade as informações para elaboração do demonstrativo de resultados; 

 Fazer as análises de verificação, para pode validar as informações e caso existam divergências, 

solicitar as correções;  

 Cumprir com as formalidades do demonstrativo de resultados, observando os prazos acordados 

internamente; 

 Encaminhar através de relatórios gerenciais aos envolvidos para tomada de decisão e 

conhecimento; 

 Elaborar o fluxo de caixa, observando toda movimentação financeira do período, para manter o 

controle de recebimentos e pagamentos; 

 Negociar junto ao gestor as decisões quanto à postergação ou não de pagamentos de 

fornecedores; 

 Efetuar os diversos pagamentos de fornecedores, controlando prazos, valores a serem pagos; 

 Participar de negociação junto a instituições financeiras que não envolvam grandes montantes, 

sempre com a orientação do superior imediato; 

 Prestar orientação técnica aos colegas de trabalho, repassando atividades a serem executadas; 
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 Interagir com as áreas financeiras, contábil e de auditoria na resolução de problemas que possam 

surgir; 

 Realizar algumas compras para o setor, sempre com a aprovação do superior imediato; 

 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 7 anos  Acima de 2 até 7 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico 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: 

Taxas; Juros; 

Amortizações (básico) 

Manusear sites 

bancários; 

Conhecimento em 

fechamento de câmbio; 

Negociação bancária; 

Taxas; Juros; 

Amortizações (básico) 

Manusear sites 

bancários; 

Conhecimento em 

fechamento de câmbio; 

Negociação bancária; 

Taxas; Juros; 

Amortizações (básico) 

Manusear sites 

bancários; 

Conhecimento em 

fechamento de câmbio; 

Negociação bancária; 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva 
Foco em resultados 
Análise Crítica 
Flexibilidade  
Resiliência 
Planejamento e 
Organização 

Comunicação 
Assertiva 
Foco em resultados 
Análise Crítica 
Flexibilidade  
Resiliência 
Planejamento e 
Organização 

Comunicação 
Assertiva 
Foco em resultados 
Análise Crítica 
Flexibilidade  
Resiliência 
Planejamento e 
Organização 
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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:        /    / 
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Revisado por:  
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em   ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


