
 

 

 

 

Descrição de 

Cargo 

 

Folha 1 de 3 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 

 

1 

1. Identificação 
 

Cargo: Assistente Operacional de Despacho Aduaneiro 

Diretoria: Trading Área: Despacho Aduaneiro 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  
 

• Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área de despacho aduaneiro de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

• Analisar e conferir documentos relacionados à importação; 

• Manter contatos com os importadores, com a finalidade de solucionar problemas relacionados à 

importação; 

• Manter contatos com fornecedores e prestadores de serviço, relacionados à operação; 

• Confeccionar e registrar documentos no sistema da receita federal e demais sistemas relacionados à 

área de comércio exterior; 

• Abrir e manter os processos de importação no sistema integrado de gestão, com o objetivo de 

alimentar as demais áreas envolvidas no processo de importação; 

• Confeccionar termos e declarações relacionadas aos processos de importação quando necessário; 

• Manter contato com fornecedores que estão inseridos no processo de importação (Transportadores, 

armazéns, portos e aeroportos); 

• Ajudar nas atividades de despacho aduaneiro, contatando os órgãos governamentais competentes; 

• 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 Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Noções básicas do 

processo de 

importação 

Conhecimento dor 

órgãos intervenientes 

da importação 

Noções de tratamento 

administrativo das 

NCM (Nomenclatura 

Comum do Mercosul) 

Conhecimento dor 

órgãos intervenientes 

da importação 

Noções de tratamento 

administrativo das 

NCM (Nomenclatura 

Comum do Mercosul) 

Competências 

Comportamentais:  

Atenção distribuída 

Agilidade 

Iniciativa 

Planejamento e 

Organização 

Análise Critica 

Comunicação 

Assertiva 

Atenção distribuída 

Agilidade 

Iniciativa 

Planejamento e 

Organização 

Análise Critica 

Comunicação 

Assertiva 

Atenção distribuída 

Agilidade 

Iniciativa 

Planejamento e 

Organização 

Análise Critica 

Comunicação 

Assertiva 

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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