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1. Identificação 
 

Cargo: Coordenador Administrativo 

Diretoria: Operações Área: Transportadora 

Unidade: Vitorino - PR 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela coordenação das atividades desenvolvidas na área administrativa, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Conferir os lançamentos realizados no sistema para pagamento; 

 Fazer a integração de novos colaboradores da unidade; 

 Solicitar e receber os pontos manuais dos motoristas; 

 Controlar a jornada de trabalhos dos motoristas da unidade; 

 Acompanhar as rotinas de departamento pessoal da unidade; 

 Conferir e validar a apuração do ponto manual dos motoristas; 

 Conferir os valores que serão enviados para a matriz descontar em folha de pagamento; 

 Levantar e controlar os prêmios mensais que serão pagos aos motoristas; 

 Controlar os valores de reembolso realizados aos colaboradores da unidade; 

 Realizar a escala de sobre aviso; 

 Controlar e programar as férias dos colaboradores da unidade; 

 Acompanhar as ações judiciais da unidade; 

 Participar como preposta nas audiências da unidade; 
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 Orientar os motoristas quanto à folha de pagamento; 

 Acompanhar as rotinas quando do acidente de trabalho; 

 Realizar a seleção de candidatos para o setor administrativo da unidade; 

 Controlar e conferir o consumo de combustível do posto interno compartilhado com a Cantu 

Alimentos; 

 Solicitar a manutenção para o posto interno; 

 Lançar despesas no sistema SISCOSERV; 

 Controlar e acompanhar as contas a receber da unidade alimentando informações na planilha para o 

setor de cobrança; 

 Fazer cobrança de clientes quando necessário; 

 Controlar e conferir o envio de documentação exigida pelo cliente para recebimento dos valores 

devidos; 

 Acompanhar as rotinas de contas a pagar da unidade; 

 Conferir e validar o fluxo de caixa da unidade; 

 Controlar as despesas e receitas da unidade; 

 Dar suporte aos gerentes da unidade, gerando relatórios quando necessário; 

 Fazer o rateio do custo de folha de pagamento do frentista do posto interno compartilhado com a 

Cantu Alimentos; 

 Controlar o vencimento dos seguros dos veículos e acompanhar os sinistros quando acontecem; 

 Fazer o controle e solicitação dos adesivos da ANTT obrigatórios dos veículos; 

 Enviar documentos à ANTT quando necessário; 

 Realizar a renovação dos permissos, enviando os documentos necessários; 

 Elaborar o contrato da venda dos veículos da transportadora; 

 Solicitar notas fiscais e comunicar controladoria e contabilidade da matriz quando da venda de 

veículos da transportadora; 

 Solicitar a transferência da documentação dos veículos quando realizado a venda; 
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 Controlar a frota da unidade; 

 Acompanhar os créditos de impostos da unidade; 

 Enviar o relatório de fretes nacionais para o setor fiscal da matriz realizar a apuração de impostos 

sobre venda; 

 Conferir e acompanhar as rotinas do caixa da unidade; 

 Elaborar, analisar e controlar o orçamento da unidade; 

 Coordenar a equipe administrativa da unidade; 

 Controlar o estoque de pneus, peças e combustível da unidade; 

 Negociar e comprar bens de pequeno valor para a unidade; 

 Liberar os pedidos de compra no sistema; 

 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 Completo 

Superior Completo, 

Pós Gradruação e 

MBA 

Superior Completo, 

Pós Gradruação e 

MBA 

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

Idiomas: 
Intermediário de Inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário de Inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário 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: 
Conhecimento 
intermediário das 
rotinas departamento 

Domínio das rotinas 
departamento pessoal, 
lançamento de notas 

Domínio das rotinas 
departamento pessoal, 
lançamento de notas 
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pessoal, lançamento de 
notas fiscais de 
fornecedores no 
sistema, faturamento 
documentos para 
transporte de cargas, 
rotinas de contas a 
receber, rotinas de 
contas a pagar, 
legislação trabalhista e 
rotinas de fechamentos 
mensais. 
Conhecimentos em 
SSMA, gestão e 
liderança de equipe. 

fiscais de fornecedores 
no sistema, 
faturamento 
documentos para 
transporte de cargas, 
rotinas de contas a 
receber, rotinas de 
contas a pagar, 
legislação trabalhista e 
rotinas de fechamentos 
mensais. 
Conhecimentos em 
SSMA, gestão e 
liderança de equipe. 

fiscais de fornecedores 
no sistema, 
faturamento 
documentos para 
transporte de cargas, 
rotinas de contas a 
receber, rotinas de 
contas a pagar, 
legislação trabalhista e 
rotinas de fechamentos 
mensais. 
Conhecimentos em 
SSMA, gestão e 
liderança de equipe. 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Delegação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 
Foco em resultados 

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Delegação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 
Foco em resultadoss 

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Delegação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 
Foco em resultados 
Inovação 

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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Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


