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1. Identificação 
 

Cargo: Coordenadora Financeira  

Diretoria:  Financeira Área: CSC – Financeiro Pneus 

Unidade: Itajaí 
 
 

2. Sumário  
• Responder pela supervisão das atividades desenvolvidas na área de contas a pagar, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 
• Fazer a gestão da equipe, delegando e orientando quando necessário; 

• Controlar o Fluxo de caixa de maneira a não comprometer os pagamentos; 

• Buscar fomentos contando os bancos e buscando as melhores taxas e prazos de pagamentos; 

• Ajudar os diretores na tomada de decisão e definição de prioridades de pagamentos;  

• Apresentação do fluxo de caixa para a diretoria; 

• Mapeamento e implantação e apresentação de indicadores; 

• Prestar apoio técnico para implantação do módulo financeiro no sistema AFILL junto com a TI; 

• Supervisionar o fechamento de câmbio; 

• Prestar apoio à equipe de trabalho e as outras áreas; 

• Renegociar com fornecedores caso não obtenha os recursos necessários; 

• Liberar efetivamente os pagamentos de valores de pequena monta. 

• Liberar recursos financeiros para liberação e nacionalização de mercadorias; 

• Efetuar pagamentos de fornecedores internacionais; 

• Solicitar junto á área de importação os valores e documentos necessários para efetivar os pagamentos;  

• Controlar os demais pagamentos relacionados a salários e impostos; 
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• Controlar os bancos quantos aos pagamentos e efetuados e valores que por ventura, necessitem ser 

transferidos. 

• Fazer cumprir a política de 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 Gradruação e 
MBA 

Superior Completo, 
Pós Gradruação 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 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Taxas;Juros; 
Amortizações (básico) 
Manusear sites 
bancários 
Conhecimento 
avançado em técnicas 
de negociação 
Conhecimentos gerais 
sobre economia e 
mercado financeiro 
Experiência sólida em 
liderança de equipe 
Experiência em 
treinamentos de 
equipes; 
Vivência em 
gerenciamento de 

Taxas;Juros; 
Amortizações (básico) 
Manusear sites 
bancários 
Conhecimento 
avançado em técnicas 
de negociação 
Conhecimentos gerais 
sobre economia e 
mercado financeiro 
Experiência sólida em 
liderança de equipe 
Experiência em 
treinamentos de 
equipes; 
Vivência em 
gerenciamento de 

Taxas;Juros; 
Amortizações (básico) 
Manusear sites 
bancários 
Conhecimento 
avançado em técnicas 
de negociação 
Conhecimentos gerais 
sobre economia e 
mercado financeiro 
Experiência sólida em 
liderança de equipe 
Experiência em 
treinamentos de 
equipes; 
Vivência em 
gerenciamento de 
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projetos; 
Fechamento de 
câmbio; 
 

projetos 
Fechamento de 
câmbio; 

projetos 
Fechamento de 
câmbio; 

Competências 
Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Gestão de Conflitos 
Delegação 
Inovação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 
Capacidade de 
negociação; 

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Gestão de Conflitos 
Delegação 
Inovação 
Visão de Impacto e 
Casual idade 
Capacidade de 
negociação; 

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Gestão de Conflitos 
Delegação 
Inovação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 
Capacidade de 
negociação; 
 

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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em   ___/___/___ 
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em   ___/___/___ 
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