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1. Identificação 
 

Cargo: Coordenadora de Despacho Aduaneiro 

Diretoria: Trading Área: Despacho Aduaneiro 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

• Responder pelo gerenciamento das atividades desenvolvidas na área de despacho aduaneiro, de 

maneira a cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

• Gerenciar as atividades da área de importação, delegando e orientando quando necessário; 

• Gerenciar os despachos para que as cargas sejam liberadas; 

• Gerenciar as licenças de importação, para que as mercadorias sejam embarcadas na origem, fora do 

país; 

• Gerenciar e acompanhar a liberação do mapa vegetal, para certificar se da liberação da carga; 

• Gerenciar a liberação do conhecimento de embarque, solicitando o pagamento das taxas aos agentes 

de carga e armadores; 

• Gerenciar o processo de registro e declaração de importação de acordo com os documentos de 

embarque; 

• Gerenciar junto ao Comex do porto a presença de carga para posterior registro da declaração de 

importação; 

• Solicitar a emissão de declaração de importação para que seja feito o carregamento; 

• Solicitar a sua equipe o lançamento no SISCOMEX de todas as informações dos documentos 

referentes a despacho aduaneiro, obtendo com isso a declaração de importação;  

• Acompanhar junto a Receita Federal a parametrização da declaração de importação, observando os 
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canais a serem liberados; 

• Gerenciar a realização do desembaraço do processo, emitindo o comprovante de importação, 

comprova que a carga esta liberada e poderá ser retirada do porto; 

• Acompanhar como anda o carregamento dos contêineres, tomando as providências necessárias, para o 

bom andamento do processo; 

• Interagir com a área comercial, posicionando, quando a chegada das mercadorias, para que eles 

possam tomar a medidas necessárias e orientar quanto às prioridades. 

• Cobrar da sua equipe o andamento de cada processo; 

• Gerenciar o processo de importação direta de porcelanato e demais produtos; 

• Fazer o gerenciamento, alinhando com sua equipe quais transportadores contratados pelos clientes da 

Trade, fará a retirada das mercadorias do porto; 

• Gerenciar todo processo de análise dos produtos importados, solicitando que aos órgãos competentes, 

para que seja avaliado o conteúdo de cada produto; 

• Controlar o Demurrage, que estabelece o período que a carga fica em container; 

• Gerenciar e controlar o prazo de nacionalização das mercadorias; 

• 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. 

 

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: 
Intermediário 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 

Conhecimento 

Intermediário do 

Conhecimento 

Intermediário do 
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Pacote Office Pacote Office Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento 

avançado do processo 

de importação; 

Classificação fiscal de 

mercadorias; 

Conhecimento de 

intepretação de 

legislação; 

Conhecimento de custo 

incidentes no processo 

de importação; 

Domínio dos sistemas 

aduaneiros; 

Conhecimento 

avançado do processo 

de importação; 

Classificação fiscal de 

mercadorias; 

Conhecimento de 

intepretação de 

legislação; 

Conhecimento de custo 

incidentes no processo 

de importação; 

Domínio dos sistemas 

aduaneiros; 

Conhecimento 

avançado do processo 

de importação; 

Classificação fiscal de 

mercadorias; 

Conhecimento de 

intepretação de 

legislação; 

Conhecimento de custo 

incidentes no processo 

de importação; 

Domínio dos sistemas 

aduaneiros; 

Competências 

Comportamentais:  

Foco em resultados 

Tomada de decisão 

Liderança 

Visão de Impacto e 

Casualidade  

Analise e Solução de 

Problemas 

Análise critica  

Foco em resultados 

Tomada de decisão 

Liderança 

Visão de Impacto e 

Casualidade  

Analise e Solução de 

Problemas 

Análise critica 

Foco em resultados 

Tomada de decisão 

Liderança 

Visão de Impacto e 

Casualidade  

Analise e Solução de 

Problemas 

Análise critica 

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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