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R.H -  Descrição de Cargos 

CARGO:  Auxiliar Contábil 

Sumário:  

Desenvolver trabalhos na área de contabilidade especificamente na tarefa de 

contabilização dos documentos, levantando requisitos, obedecendo as normas,  

mapeando processos, organizando, realizando as operações de contabilidade  com 

objetivo de disponibilizar dados corretos e exatos para o sistema, afim de resultar no 

fechamento das Demonstrações Contábeis, fornecendo as informações necessárias de 

acordo com a necessidade da organização. Analisar o desempenho e solucionar 

problemas relacionados a regularidade Contábil e Fiscal. 

Requisitos/Especificações: 

 Formação:  Curso Técnico em Contabilidade; 

 Experiência: 1 a 3 anos; 

 Informática: Básica;  

Conhecimento Requerido: 

 Conhecimento na prática dos processos contábeis; 

 Domínio na Identificação de Documentos Contábeis, Classificação Contábil e 

Conciliação Bancária; 

 Domínio em sistemas de contabilidade, em preferencia PHOENIX; 

Habilidades/Atitudes: 

 Pro - atividade; 

 Comprometimento; 

 Trabalho em Equipe; 

 Concentração; 

Principais Atribuições/Responsabilidade: 

 Elaborar planos de tarefas, desenvolvendo-os através de mapeamentos e 

identificação dos processos da organização e a execução do trabalho, com 

fins de aperfeiçoar seus objetivos; 
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 Mapear processos, acompanhando a rotina diária das atividades 

executadas,  através da observação, conferência e controle, a fim de gerar 

informações e dados seguros e certos para a fechamento das 

demonstrações contábeis; 

 

   Participar das reuniões da organização juntamente com diretores e 

colaboradores, manifestar-se por escrito ou verbalmente diante de 

problemas que possam interromper ou causar avarias a continuidade do 

trabalho a fim de alinhar todo o processo; 

 

 Analisar o desempenho do sistema, avaliando os dados resultantes 

implementados, comparando-as e dando feedbacks, a fim de medir a 

conformidade operacional e confiabilidade dos dados; 

 

 Solucionar problemas básicos de documentos, diferenças de valores entre 

contas contábeis e possíveis erros técnicos no sistema individualmente ou 

com o suporte técnico do sistema utilizado, a fins de manter o sistema e a 

contabilidade em perfeita sintonia e  condições de uso;  
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R.H -  Descrição de Cargos 

CARGO:  Auxiliar/Assistente Fiscal 

Sumário:  

Desenvolver trabalhos na área Fiscal especificamente na tarefa de escrituração 

dos documentos Fiscais, através de NFe de Venda/Compras, NFe de Serviços, 

levantando requisitos, obedecendo as normas,  mapeando processos, organizando, 

realizando as operações de Escrita Fiscal e Apuração de Impostos e Contribuições,  

com objetivo de disponibilizar dados corretos e exatos para o sistema, afim de resultar 

no fechamento das Demonstrações Contábeis e Declarações Acessórias Obrigatórias 

por Lei, fornecendo as informações necessárias de acordo com a necessidade da 

organização. Analisar o desempenho e solucionar problemas relacionados a 

regularidade Fiscal. 

Requisitos/Especificações: 

 Formação:  Curso Técnico em Contabilidade/Fiscal; 

 Experiência: 1 a 3 anos; 

 Informática: Básica;  

Conhecimento Requerido: 

 Conhecimento na prática dos processos Fiscais; 

 Domínio na Identificação de Documentos Fiscais, Classificação CFOPs , Nfe 

de Compras, Vendas, Serviços e Consumo; 

 Domínio em sistemas de Escrita Fiscal, em preferencia PHOENIX; 

 Domínio na Apuração de Impostos e Contribuições, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, 

DAS, ICMS, IPI e das Obrigações Acessórias; 

Habilidades/Atitudes: 

 Pro - atividade; 

 Comprometimento; 

 Trabalho em Equipe; 

 Concentração; 
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Principais Atribuições/Responsabilidade: 

 Elaborar planos de tarefas, desenvolvendo-os através de mapeamentos e 

identificação dos processos da organização e a execução do trabalho, com 

fins de aperfeiçoar seus objetivos; 

 Mapear processos, acompanhando a rotina diária das atividades 

executadas,  através da observação, conferência e controle, a fim de gerar 

informações e dados seguros e certos para a fechamento de Apuração de 

Impostos e Obrigações Acessórias; 

 

   Participar das reuniões da organização juntamente com diretores e 

colaboradores, manifestar-se por escrito ou verbalmente diante de 

problemas que possam interromper ou causar avarias a continuidade do 

trabalho a fim de alinhar todo o processo; 

 

 Analisar o desempenho do sistema, avaliando os dados resultantes 

implementados, comparando-as e dando feedbacks, a fim de medir a 

conformidade operacional e confiabilidade dos dados; 

 

 Solucionar problemas básicos de documentos, diferenças de valores entre 

contas contábeis e possíveis erros técnicos no sistema individualmente ou 

com o suporte técnico do sistema utilizado, a fins de manter o sistema e a 

contabilidade em perfeita sintonia e  condições de uso;  
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R.H -  Descrição de Cargos 

CARGO:  Auxiliar/Assistente Departamento Pessoal 

Sumário:  

Desenvolver trabalhos na área de R.H., especificamente nas tarefas de 

regularização e registros admissionais e demissionais de funcionários, através de 

orientações da área de R.H e orientações normativas para o cumprimento e objetivo 

das tarefas, levantando requisitos, obedecendo as normas,  mapeando processos, 

organizando, realizando as operações para garantir que o processo de registro de 

funcionários se concretize sem falhas,  objetivando a disponibilidade dados corretos e 

exatos para o sistema, afim de resultar no fechamento e liberação dos relatórios e 

formulários de admissão e demissão conforme a legislação pertinente necessárias, de 

acordo com a necessidade da organização. Analisar o desempenho e solucionar 

problemas relacionados à regularidade Pessoal. 

Requisitos/Especificações: 

 Formação:  Curso Técnico/Tecnologia em RH/Departamento Pessoal; 

 Experiência: 1 a 3 anos; 

 Informática: Básica;  

Conhecimento Requerido: 

 Conhecimento na prática e Rotinas Trabalhistas; 

 Domínio na Identificação de Documentos necessários para efetivação dos 

registros de demissão e admissão; Classificação CBO,  Sindicatos e 

Formulários exigidos por Lei; 

 Domínio em sistemas de R.H, em preferencia PHOENIX; 

 Conhecimento na Elaboração de FOPAG; 

 Conhecimento na Elaboração das Declarações Obrigatórias;  

Habilidades/Atitudes: 

 Comunicativa; 

 Comprometimento; 

 Trabalho em Equipe; 
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 Concentração; 

Principais Atribuições/Responsabilidade: 

 Elaborar planos de tarefas, desenvolvendo-os através de mapeamentos e 

identificação dos processos da organização e a execução do trabalho, com 

fins de aperfeiçoar seus objetivos; 

 

 Mapear processos, acompanhando a rotina diária das atividades 

executadas,  através da observação, conferência e controle, a fim de gerar 

informações e dados seguros e certos para a fechamento de dados para 

gerar a Folha de Pagamento; 

 

   Participar das reuniões da organização juntamente com diretores e 

colaboradores, manifestar-se por escrito ou verbalmente diante de 

problemas que possam interromper ou causar avarias a continuidade do 

trabalho a fim de alinhar todo o processo; 

 

 Analisar o desempenho do sistema, avaliando os dados resultantes 

implementados, comparando-as e dando feedbacks, a fim de medir a 

conformidade operacional e confiabilidade dos dados; 

 

 Solucionar problemas básicos de documentos, diferenças de valores entre 

contas contábeis e possíveis erros técnicos no sistema individualmente ou 

com o suporte técnico do sistema utilizado, a fins de manter o sistema e a 

contabilidade em perfeita sintonia e  condições de uso;  
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R.H -  Descrição de Cargos 

CARGO:  Gerente de R.H. 

Sumário:  

Desenvolver trabalhos na área de R.H., visando gerir pessoas, visando planejar 

e construir as atividades da área de Recursos Humanos. 

responsabilizando pelo recrutamento, seleção e treinamento de profissionais atraindo 

profissionais de talento para a empresa. 

gerenciar e elaborar a manutenção de planos de cargos e salários acompanhando os 

programas de treinamento, administração salarial, folha de pagamento, benefícios 

registros , controle de serviços prestados por terceiros, administrar a rotina dos 

empregados, desenvolver atividades em equipe, oferecer treinamento e definir 

políticas e procedimentos de recursos humanos, desenvolver e implementar as 

políticas de recursos humanos em toda a unidade de negócio, conforme orientação da 

matriz, assegurar a conformidade legal das práticas de recursos humanos, de acordo 

com as exigências legais, planejar e gerenciar programas de treinamento e 

desenvolvimento dos profissionais na avaliação de performance , preparando 

orçamento da área, e revendo estrutura de remuneração, manter programas de 

benefícios, estudando e avaliando novas práticas de acordo com tendências e custos, 

gerenciando processos de seleção, testes, entrevistas e integração de novos 

colaboradores. Direcionar e Gerir as atividades correlatas do Departamento De 

Pessoal, obedecendo as normas, mapeando processos, organizando, realizando as 

operações para garantir que o processo de registro, apontamentos, dados, e as 

atividades dos funcionários se concretize sem falhas,  objetivando a a necessidade da 

organização.   

Requisitos/Especificações: 

 Formação:  Tecnologia em RH/Departamento Pessoal - Superior; 

 Experiência: 3 a 5 anos; 

 Informática: Básica;  
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Conhecimento Requerido: 

 Conhecimento na prática e Rotinas Trabalhistas; 

 Domínio na Identificação de Documentos necessários para efetivação dos 

registros de demissão e admissão; Classificação CBO,  Sindicatos e 

Formulários exigidos por Lei; 

 Domínio em sistemas de R.H, em preferencia PHOENIX; 

 Conhecimento na Elaboração de FOPAG; 

 Conhecimento na Elaboração das Declarações Obrigatórias;  

Habilidades/Atitudes: 

 Comunicativa; 

 Comprometimento; 

 Trabalho em Equipe; 

 Concentração; 

 Liderança; 

Principais Atribuições/Responsabilidade: 

 Elaborar planos de tarefas, desenvolvendo-os através de mapeamentos e 

identificação dos processos da organização e a execução do trabalho, com 

fins de aperfeiçoar seus objetivos; 

 

 Mapear processos, acompanhando a rotina diária das atividades 

executadas,  através da observação, conferência e controle, a fim de gerar 

informações e dados seguros e certos para a fechamento de dados para 

gerar a Folha de Pagamento; 

 

   Participar das reuniões da organização juntamente com diretores e 

colaboradores, manifestar-se por escrito ou verbalmente diante de 

problemas que possam interromper ou causar avarias a continuidade do 

trabalho a fim de alinhar todo o processo; 

 

 Analisar o desempenho do sistema, avaliando os dados resultantes 

implementados, comparando-as e dando feedbacks, a fim de medir a 

conformidade operacional e confiabilidade dos dados; 
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 Solucionar problemas básicos de documentos, diferenças de valores entre 

contas contábeis e possíveis erros técnicos no sistema individualmente ou 

com o suporte técnico do sistema utilizado, a fins de manter o sistema e a 

contabilidade em perfeita sintonia e  condições de uso;  
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