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1. Identificação 

 

Cargo: Coordenador de Compras Internacionais  

Diretoria: Operações Área: Pneus - Compras Internacionais e Assistência Técnica 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Coordenar a equipe da área de compras internacionais e assistência técnica, de maneira a cumprir com 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Fazer à gestão da equipe de trabalho, delegando e distribuindo as tarefas a serem executadas; 

• Coordenar e realizar o processo de compras internacionais, observando toda tramitação legal;  

• Manter contatos com órgãos que estejam relacionados aos processos de importação, de maneira a 

estreitar relacionamento comercial;   

• Fazer prospecção de novos fornecedores internacionais, com a finalidade de levantar informações que 

atendam aos requisitos básicos do grupo; 

• Coordenar as negociações de maneira a obter os melhores preços, prazo de entrega e qualidade dos 

produtos ofertados; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer 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 Superior completo 
Superior completo, 

Pós-graduação e MBA 

Superior completo, 

Pós-graduação e MBA 

Experiência Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 7 até 10 anos 

Idiomas 
Avançado de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Avançado de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Avançado 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 

Domínio da 

documentação de 

importação (BL, 

commercial invoice, 

packing list, proforma 

invoice) e classificação 

de NCM 

Conhecimento em 

procedimentos 

financeiros 

Domínio da 

documentação de 

importação (BL, 

commercial invoice, 

packing list, proforma 

invoice) e classificação 

de NCM 

Conhecimento em 

procedimentos 

financeiros 

Domínio da 

documentação de 

importação (BL, 

commercial invoice, 

packing list, proforma 

invoice) e classificação 

de NCM 

Conhecimento em 

procedimentos 

financeiros 

Competências 

Comportamentais 

Negociação 

Comunicação 

Assertiva 

Delegação 

Atenção distribuída  

Analise e Solução de 

Problemas 

Liderança 

Negociação 

Comunicação 

Assertiva 

Delegação 

Atenção distribuída  

Analise e Solução de 

Problemas 

Liderança 

Negociação 

Comunicação 

Assertiva 

Delegação 

Atenção distribuída  

Analise e Solução de 

Problemas 

Liderança 

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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