
 

 

 
 

Descrição de 
Cargo 

 

Folha 1 de 3 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 
 

1

1. Identificação 
 

Cargo: Assistente de Importação  

Diretoria: Trading Área: Trading 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

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

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Solicitar a emissão das notas de serviço, ou seja, os ganhos que o departamento apresenta; 

 Fazer a prestação de contas para os clientes, enumerando todas as despesas de cada processo; 

 Baixar no sistema as notas dos serviços prestados a clientes; 

 Lançar no sistema integrado de gestão todas as movimentações pertinentes aos processos de 

importação; 

 Organizar toda documentação que envolve o processo de importação via as notas de serviço; 

 Recepcionar documentação dos exportadores fazendo uma previa análise, sugerindo as atualizações e 

ou correções; 

 Distribuir para os analistas de despacho os processos aduaneiros, para que façam as análises mais 

burocráticas; 

 Criar abertura de processos para uma nova importação; 

 Alimentar o sistema integrado de gestão com pedido de compra; 

 Solicitar o cadastro dos itens novos a serem importador e dos faltantes; 

 Alimentar o Follup das importações dos processos para integração das informações; 
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 Repassar o follup para os clientes para que eles estejam cientes do status do processo de importação; 

 Controlar via sistema toda base de despesa da importação; 

 Solicitar notas fiscais de entrada e saída para os clientes importadores; 

 Manter contato com clientes, para posiciona-los a respeito das importações; 

 Interagir com as áreas afins no sentido de buscar informações que agilizem o processo importação. 

 Solicitar adiantamentos aos clientes, para que sejam registradas as importações, ou seja, para que 

ocorra a nacionalização das mercadorias; 

 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 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 

Tributárias– ICMS; 

ICMS-ST; PIS; 

CONFIS; II (Imposto 

de Importação) e IPI 

(Imposto de produto 

Industrializado); 

Noções básicas 

Tributárias– ICMS; 

ICMS-ST; PIS; 

CONFIS; II (Imposto 

de Importação) e IPI 

(Imposto de produto 

Industrializado); 

Noções básicas 

Tributárias– ICMS; 

ICMS-ST; PIS; 

CONFIS; II (Imposto 

de Importação) e IPI 

(Imposto de produto 

Industrializado); 
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Noções básicas do 

Desembaraço 

Aduaneiro; 

Noções básicas do 

Desembaraço 

Aduaneiro; 

Noções básicas do 

Desembaraço 

Aduaneiro; 

Competências 

Comportamentais:  

Relacionamento 
Interpessoal;  
Relacionamento com o 
Cliente;  
Iniciativa;  
Foco em qualidade; 
Planejamento e 
Organização 
Comunicação 
Assertiva;   
 

Relacionamento 
Interpessoal;  
Relacionamento com o 
Cliente;  
Iniciativa;  
Foco em qualidade; 
Planejamento e 
Organização 
Comunicação 
Assertiva;   
 

Relacionamento 
Interpessoal;  
Relacionamento com o 
Cliente;  
Iniciativa;  
Foco em qualidade; 
Planejamento e 
Organização 
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 
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