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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente de Faturamento 

Diretoria: Operações Área: Transportadora 

Unidade: Vitorino - PR 

 
 

2. Sumário  
 

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

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 Receber do setor de transportes a nota fiscal emitida pelo cliente; 

 Lançar as informações da nota fiscal do cliente no sistema; 

 Emitir CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico) no sistema para envio ao cliente 

 Emitir boleto para envio ao cliente; 

 Enviar CTE e boleto para o cliente; 

 Emitir guia de ICMS no sistema e enviar para o financeiro da matriz realizar o pagamento; 

 Realizar o lançamento das guias de ICMS no documento de entrada para pagamento; 

 Solicitar o cadastro de novos clientes para a área de crédito da matriz; 

 Realizar a cobrança de diárias do veículo; 

 Realizar averbações de cargas no sistema da seguradora; 

 Orientar os motoristas sobre o preenchimento do diário de bordo; 

 Fazer o cadastro de motoristas e veículo no sistema ERP; 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 
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 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: Ensino Médio Superior Cursando Superior Cursando 

Experiência: Até 2 anos Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Informática: 
Conhecimento Básico 
do Pacote Office 

Conhecimento Básico 
do Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento básico 

da legislação que 

regulamenta 

documentos 

necessários para o 

transporte de cargas. 

Conhecimento dos 

procedimentos 

realizados nos postos 

fiscais estaduais, 

seguro de cargas e 

aduaneiros. Condições 

de pagamentos e 

cadastro de clientes. 

Conhecimento 

intermediário da 

legislação que 

regulamenta 

documentos 

necessários para o 

transporte de cargas. 

Conhecimento dos 

procedimentos 

realizados nos postos 

fiscais estaduais, 

seguro de cargas e 

aduaneiros. Condições 

de pagamentos e 

cadastro de clientes. 

Conhecimento 

avançado da legislação 

que regulamenta 

documentos 

necessários para o 

transporte de cargas. 

Conhecimento dos 

procedimentos 

realizados nos postos 

fiscais estaduais, 

seguro de cargas e 

aduaneiros. Condições 

de pagamentos e 

cadastro de clientes. 

Competências 

Comportamentais:  

Atenção Concentrada; 
Foco em resultados; 
Comunicação 
Assertiva; 
Flexibilidade; 

Atenção Concentrada; 
Foco em resultados; 
Comunicação 
Assertiva; 
Flexibilidade; 

Atenção Concentrada; 
Foco em resultados; 
Comunicação 
Assertiva; 
Flexibilidade; 
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Planejamento e 
Organização 

Planejamento e 
Organização 

Planejamento e 
Organização 

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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