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1. Identificação 
 

Cargo: Recepcionista 

Diretoria:  Operações Área: CSC – Apoio Comercial 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na recepção, de maneira a cumprir com as 

metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 Prestar atendimento ao cliente na recepção e por telefone, orientando e esclarecendo dúvidas que por 

ventura possam ocorrer; 

 Encaminhar os visitantes aos setores solicitados, de forma a facilitar as visitas dos mesmos; 

 Carimbar e entregar as correspondências para o envio ao correio; 

 Encaminhar documentação aos cartórios; 

 Controlar os documentos relacionados ao malote; 

 Fazer a separação das correspondências recebidas, solicitando as áreas para que venham retirá-las; 

 Controlar o agendamento das salas de reunião, informando quando das disponibilidades; 

 Distribuir materiais de expediente para todas as áreas da empresa; 

 Fazer cotação de passagens aéreas, terrestres, hotéis e locação de carro quando solicitado; 

 Solicitar junto à copa, café, água e demais itens nas salas para as reuniões;  

 Alimentar a planilha de controle de cartório, repassando posteriormente para controladoria; 

 Ajudar no agendamento de entrevistas de candidatos; 

 Solicitar taxis para visitantes, orientando quanto a sua utilização; 

 Fazer reservas das salas de reunião quando solicitado; 
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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 

Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Experiência: Até 2 anos 

Idiomas: Básico de Inglês para leitura, escrita e conversação 

Informática: Conhecimentos Básicos do Pacote Office 

Competências Técnicas: Nível de Excel básico; Curso de secretariado. 

Competências 

Comportamentais:  

Iniciativa 

Relacionamento Interpessoal 

Atenção Concentrada 

Agilidade 

Planejamento e Organização  

Comunicação Assertiva 

Competências Organizacionais:  

Comunicação Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 
 
 
 


