
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Ativo Fixo 
 

Função: Controle do ativo 
imobilizado da empresa 

Área: Contabilidade 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente de Contabilidade 

 

Área: Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente registra a entrada de ativos imobilizados (artigos de mobiliário, máquinas e 

equipamentos, etc.) no controle patrimonial da empresa, para efeitos de contabilização: 
recebe a documentação de aquisição do bem, classifica (por área e tipo), identifica e 

lança em planilhas no sistema informatizado. 

 
 Controla a saída  dos ativos quando de transferências entre as áreas ou baixa dos 

mesmos quando descartados ou vendidos atualizando as planilhas do patrimônio físico 

da empresa, para contabilização. 

 

 Mensalmente faz os cálculos de depreciação e correção dos ativos imobilizados 

obedecendo a legislação ou orientações do superior para efeitos de contabilização e 

atualização do valor patrimonial por ocasião de venda ou descarte, apurando o 

lucro/prejuízo contábil da operação. 

 

 Periodicamente procede ao levantamento do ativo fixo da empresa mediante inventário 

físico dos bens e conciliação com os registros contábeis verificando eventuais faltas, 

localização discrepante, identificação errada, etc. Faz os ajustes necessários e atualiza 
os registros, para controle. 

 

 Contribui com o fechamento contábil dos resultados econômico-financeiros da empresa 

fornecendo dados referentes ao ativo imobilizado, valores de correção e depreciação 
dos bens para elaboração dos relatórios da área. 

  
 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Contabilidade executa o controle do ativo imobilizado da 

empresa abrangendo o registro de entrada e saída do bem quando de sua aquisição ou 

descarte ou transferência, além de proceder aos cálculos de depreciação para efeitos de 

contabilização. 



ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS:  
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Ciências Contábeis, Adm. Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     Cursos de atualização ou reciclagem na área de atuação 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 
 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 
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