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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente Administrativo 

Diretoria: Comercial Área: Truck PE 

Unidade: PE 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área administrativa, de maneira a cumprir 

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Emitir nota fiscal de serviços e de produtos de todos os clientes; 

 Emitir os boletos de cobrança, observando valor, preço dos produtos ou serviços e prazo de 

pagamento; 

  Dar a entrada de notas de serviços e peças adquiridas de terceiros; 

 Fazer as devoluções de peças que por ventura tenham vindo trocadas;  

 Cuidar dos recebimentos de peças e serviços realizados na empresa; 

 Ajudar no controle dos apontamentos de entrada dos colaboradores; 

 Ajudar na entrega de material de equipamentos de segurança; 

 Distribuir os benefícios que a empresa concede, auxiliando no preenchimento de formulários; 

 Fazer as compras de material de escritório, expediente e demais itens necessários para a empresa;  

 Fazer cobranças pontuais de clientes inadimplentes; 

 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. 
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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: 

Atendimento 

telefônico e pessoal. 

Conhecimento básico 

dos produtos 

oferecidos pela loja. 

Conhecimento básico 

das rotinas 

administrativas. 

Atendimento 

telefônico e pessoal. 

Conhecimento básico 

dos produtos 

oferecidos pela loja. 

Conhecimento básico 

da carteira de clientes. 

Conhecimento pleno 

das rotinas 

administrativas. 

Atendimento 

telefônico e pessoal. 

Conhecimento 

avançado dos produtos 

oferecidos pela loja. 

Conhecimento básico 

da carteira de clientes. 

Conhecimento pleno 

das rotinas 

administrativas. 

Atendimento pós 

venda. 

Competências 

Comportamentais:  

Agilidade; 
Atenção Distribuída; 
Comunicação Assertiva; 
Planejamento e 
Organização; 
Iniciativa 

Agilidade; 
Atenção Distribuída; 
Equilíbrio Emocional; 
Planejamento e 
Organização; 
Iniciativa 

Agilidade; 
Atenção Distribuída; 
Comunicação Assertiva; 
Planejamento e 
Organização; 
Iniciativa 

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 
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