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1. Identificação 
 

Cargo: Coordenador de Controladoria  

Diretoria: Financeira Área CSC- Controladoria 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

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

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 

• Fazer a gestão da equipe de trabalho, delegando e orientando na execução das atividades; 

• Garantir as informações confiáveis à direção da empresa; 

• Coordenar as atividades de análise, acompanhando e garantindo as informações repassadas;  

• Coordenar os processos da controladoria de maneira ativa e com segurança, quando da execução das 

atividades que requeiram tomadas de decisões;  

• Participar da elaboração do Planejamento estratégico tomando às ações necessárias; 

•  Manter a equipe alinhada, onde todas as análises são fundamentadas e repassadas a direção da 

empresa, para que ela possa tomar as decissões necessáriais;  

• Coordenar e confrontar os dados no sistema com o contábil, com o objetivo de ter maior confiança 

quando da apresentação dos relatórios gerenciais; 

• Coordenar a montagem de relatórios de indicadores que servirão de informações gerenciais para as 

tomadas de decisões dos gestores;  

• Coordenar e controlar o orçamento, comparando o previsto x realizado; 

• Coordenar a elaboração do demonstrativo de resultados, baseado nas análises realizadas; 

• Propor sugestões que serão utilizadas na tomada das decisões gerenciais; 
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•  Coordenar os treinamentos prestados as demais áreas com o objetivo de esclarecer dúvidas referentes 

a processos e da visão gerencial a ser conduzida; 

• Coordenar as reuniões, onde são apresentados os relatórios gerenciais, que servem de base para  

tomada de decisão do corpo diretivo; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer cumprir 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 

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 

Avançado do Pacote 

Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento de 

Controle 

Orçamentário; Excel 

Intermediário; 

Contabilidade; Fiscal; 

Conhecimento de 

Controle 

Orçamentário; Excel 

Intermediário; 

Contabilidade; Fiscal; 

Conhecimento de 

Controle 

Orçamentário; Excel 

Avançado; 

Contabilidade; Fiscal; 

Competências 

Comportamentais:  

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Delegação 

Analise e Solução de 

Problemas 

Atuação Consultiva 

Comunicação 

Assertiva 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Delegação 

Analise e Solução de 

Problemas 

Atuação Consultiva 

Comunicação 

Assertiva 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Delegação 

Analise e Solução de 

Problemas 

Atuação Consultiva 

Comunicação 

Assertiva 
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Liderança Liderança Liderança 

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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