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1. Identificação 

 

Cargo: Analista de Faturamento 

Diretoria: Financeiro Área: CSC - Faturamento 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área faturamento, de maneira a cumprir 

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Lançar no sistema integrado de gestão, as notas fiscais de processos nacionais, observando os registros 

necessários; 

• Emitir as notas fiscais de transferência intragrupo, para todas as filiais; 

• Efetuar o lançamento das notas fiscais quando elas chegam ao respectivo destino; 

• Fazer as conferências necessárias quando ocorre algum tipo de divergências; 

• Fazer a análise e ajuste das divergências apresentadas; 

• Prestar suporte nos processos de importação e no faturamento quando necessário; 

• Fazer a conferências das guias quando necessário para liberação do pagamento por parte do financeiro; 

• Lançar no sistema integrado de gestão as notas de devolução de clientes; 

• Participar de inventários contábeis e físicos quando solicitado; 

• Fazer a entrada de notas fiscais das mercadorias nacionais; 

• Fazer os cancelamentos no sistema das notas emitidas; 

• Realizar o fechamento de estoque mensal (virada de saldo); 
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• 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: Superior cursando Superior completo Superior completo 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico 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: 
Noções 

fiscais/tributárias 

Conhecimento 

fiscal/tributário 

(impostos) 

Conhecimento 

fiscal/tributário 

(impostos) 

Competências 

Comportamentais:  

Atenção Concentrada 

Capacidade analítica 

Visão Sistêmica 

Atuação Consultiva 

Agilidade  

Resiliência 

Atenção Concentrada 

Capacidade analítica 

Visão Sistêmica 

Atuação Consultiva 

Agilidade  

Resiliência 

Atenção Concentrada 

Capacidade analítica 

Visão Sistêmica 

Atuação Consultiva 

Agilidade  

Resiliência 

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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