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1. Identificação 
 

Cargo: Líder de Departamento Pessoal 

Diretoria:  Operações Área: DP 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  
 

• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de recursos humanos, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

• Negociação de convênios de benefícios;  

• Gestão da equipe de Departamento Pessoal e Medicina e Segurança do Trabalho;  

• Efetuar o cálculo da folha de pagamento, observando todos os lançamentos efetuados e se necessários 

faz os ajustes; 

• Encaminhar ao financeiro os valores a serem creditados nas contas dos colaboradores; 

• Fazer o cálculo da desoneração da folha, para que tenha os valores relativos ao recolhimento do INSS, 

somente da empresa plataforma; 

• Definir junto ao sistema a composição do próximo mês; 

• Encaminhar ao financeiro as relações de empréstimos consignáveis e pensão alimentícia para os 

respectivos pagamentos; 

• Enviar via sistema a GFIP para caixa econômica federal;  

• Encaminhar ao financeiro todas as guias referentes ao recolhimento dos encargos; 

• Encaminhar anualmente para receita federal a RAIS e DIRF, com todas as informações das 

movimentações dos colaboradores; 

• Gerar a folha de pagamento do PPR – Programa de participação nos resultados para que sejam feitos 

os respectivos pagamentos; 
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• Fazer os adiantamentos individuais quando não ocorrem os devidos lançamentos; 

• 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: 

Conhecimento nos 

cálculos de rescisão, 

férias, 13º e folha de 

pagamento; 

Conhecimento nas 

rotinas de ponto 

eletrônico; 

Conhecimento em 

encargos da folha de 

pagamento; 

Conhecimento nas 

rotinas de benefícios; 

Conhecimento nos 

cálculos de rescisão, 

férias, 13º e folha de 

pagamento; 

Conhecimento nas 

rotinas de ponto 

eletrônico; 

Conhecimento em 

encargos da folha de 

pagamento; 

Conhecimento nas 

rotinas de benefícios; 

Conhecimento nos 

cálculos de rescisão, 

férias, 13º e folha de 

pagamento; 

Conhecimento nas 

rotinas de ponto 

eletrônico; 

Conhecimento em 

encargos da folha de 

pagamento; 

Conhecimento nas 

rotinas de benefícios; 

Competências 

Comportamentais:  

Liderança;  

Comunicação 

Assertiva;  

Atuação Consultiva;  

Foco em qualidade;  

Capacidade Analítica;  

Visão Sistêmica;   

Liderança;  

Comunicação 

Assertiva;  

Atuação Consultiva;  

Foco em qualidade;  

Capacidade Analítica;  

Visão Sistêmica;   

Liderança;  

Comunicação 

Assertiva;  

Atuação Consultiva;  

Foco em qualidade;  

Capacidade Analítica;  

Visão Sistêmica;   

Competências Organizacionais  
Comunicação 

Assertiva  

Comunicação 

Assertiva  

Comunicação 

Assertiva  
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Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 
 

Aprovações 
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