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1. Identificação 

 

Cargo: Assistente Administrativo 

Diretoria: Operações Área: CSC - Apoio Comercial 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

• Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área comercial, de maneira a atingir 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

COM ATUAÇÃO EM INTELIGENCIA COMERCIAL 

 

• Conferir os relatórios de despesas de viagens, observando valores e tipos de gastos relacionados;  

• Desenvolver os relatórios e painéis comerciais no BI e no CRM; 

• Administrar as ferramentas Uber for business; 

• Administrar as ferramentas de prestação de contas de viagens (Expense); 

• Apoiar nas atividades desenvolvidas e projetos no CRM; 

• Gerar, analisar e enviar o relatório de estoque, vendas e simulação de margens para as áreas 

envolvidas; 

• Gerar, analisar e enviar os relatórios de baixa movimentação de estoque, para diretoria e 

gerência envolvida no processo; 

• Gerar, analisar e enviar os relatórios de evolução de contratos;  

• Gerar, analisar e enviar os relatórios de análise de comissionamento; 

• Gerar, analisar e enviar os relatórios de viagens; 

• Cumprir com a política da qualidade da empresa;  
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• Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

• Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais.  

 

COM ATUAÇÃO VIAGENS E COMISSÕES 

 

• Controlar o fluxo de documentos da contratação dos representantes comerciais, encaminhando 

aos parceiros da área jurídica, para providências necessárias; 

•  Acompanhar os contratos, distratos e aditivos dos representantes comercias; 

• Criar cadastro de vendedor no sistema; 

• Conferência das despesas informadas nas prestações de contas de viagens; 

• 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 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimentos 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Avançado do Pacote 

Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento de BI e 

CRM; 

Conhecimento básico 

em margem e custo. 

Conhecimento de BI e 

CRM; 

Conhecimento básico 

em margem e custo. 

Conhecimento de BI e 

CRM; 

Conhecimento básico 

em margem e custo. 

Competências 

Comportamentais:  

Capacidade de análise 

e síntese 

Capacidade de análise 

e síntese 

Capacidade de análise 

e síntese 
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Foco em resultados 

Comunicação 

Assertiva 

Dinamismo  

Capacidade de 

trabalhar sob pressão 

Visão sistêmica 

Foco em resultados 

Comunicação 

Assertiva 

Dinamismo  

Capacidade de 

trabalhar sob pressão 

Visão sistêmica 

Foco em resultados 

Comunicação 

Assertiva 

Dinamismo  

Capacidade de 

trabalhar sob pressão 

Visão sistêmica 

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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