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1. Identificação 

 

Cargo: Gerente Contábil e Fiscal 

Diretoria: Financeira  Área: CSC - Contabilidade, Fiscal e Societária. 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Gerenciar as atividades desenvolvidas na área contábil, fiscal e societária, de maneira a atingir as metas 

estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Fazer a gestão da equipe, delegando e orientando quanto às atividades a serem executadas; 

• Promover o desenvolvimento técnico da equipe, com o apoio da área de Recursos Humanos; 

• Se manter atualizado sobre as alterações da legislação contábil e fiscal; 

• Acompanhar o processo de auditoria externa, criando mecanismos que possibilitem o bom 

desenvolvimento dos trabalhos, garantindo o cumprindo cronograma e do escopo de trabalho; 

• Cumprir os prazos estabelecidos em lei para atendimento das obrigações fiscais e contábeis, assim como 

assegurar o cumprimento dos cronogramas internos para apresentação de relatórios contábeis e 

financeiros; 

• Participar de projetos que tenham impactos significativos nas rotinas contábeis e fiscais, quanto às 

melhorias de processos junto às demais áreas; 

• Garantir a integridade dos dados contábeis e fiscais no sistema Integrado de Gestão, mantendo e/ou 

aperfeiçoando os procedimentos de conciliação e reconciliação do plano de contas contábil; 
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• Garantir que as apurações dos impostos estão sendo executadas de acordo com a legislação vigente; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer cumprir 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 completo 
Superior completo, 

Pós-graduação e MBA 

Superior completo, 

Pós-graduação e MBA 

Experiência: Acima de 7 até 10 anos Acima de 7 até 10 anos Acima de 10 anos 

Idiomas: 
Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário 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 

Avançado do Pacote 

Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento sobre as 

práticas contáveis 

brasileiras - Brazilian 

GAAP 

Conhecimento sobre as 

práticas contábeis 

internacionais – IFRS 

Conhecimento sobre as 

práticas contáveis 

brasileiras - Brazilian 

GAAP 

Conhecimento sobre as 

práticas contábeis 

internacionais – IFRS 

Conhecimento sobre as 

práticas contáveis 

brasileiras - Brazilian 

GAAP 

Conhecimento sobre as 

práticas contábeis 

internacionais – IFRS 
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Conhecimento sobre a 

legislação tributária 

brasileira no âmbito 

municipal, estadual e 

federal 

Conhecimento acerca 

dos tipos de sociedade 

empresarial existentes 

no Brasil 

Conhecimento acerca 

das melhores práticas 

de governança 

corporativa 

Conhecimento acerca 

das melhores práticas 

de auditoria 

Conhecimento das 

matérias relacionadas 

à legislação trabalhista 

e legislação ambiental 

Conhecimento sobre a 

legislação tributária 

brasileira no âmbito 

municipal, estadual e 

federal 

Conhecimento acerca 

dos tipos de sociedade 

empresarial existentes 

no Brasil 

Conhecimento acerca 

das melhores práticas 

de governança 

corporativa 

Conhecimento acerca 

das melhores práticas 

de auditoria 

Conhecimento das 

matérias relacionadas 

à legislação trabalhista 

e legislação ambiental 

Conhecimento sobre a 

legislação tributária 

brasileira no âmbito 

municipal, estadual e 

federal 

Conhecimento acerca 

dos tipos de sociedade 

empresarial existentes 

no Brasil 

Conhecimento acerca 

das melhores práticas 

de governança 

corporativa 

Conhecimento acerca 

das melhores práticas 

de auditoria 

Conhecimento das 

matérias relacionadas 

à legislação trabalhista 

e legislação ambiental 

Competências 

Comportamentais:  

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Delegação 

Analise e Solução de 

Problemas 

Senso Crítico 

Comunicação 

Assertiva 

Foco em resultados 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Delegação 

Analise e Solução de 

Problemas 

Senso Crítico 

Comunicação 

Assertiva 

Foco em resultados 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Delegação 

Analise e Solução de 

Problemas 

Senso Crítico 

Comunicação 

Assertiva 

Foco em resultados 

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 
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