
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Contabilidade 
 

Função: Lançamento e 
conciliação contábil 

Área: Contabilidade 

 

Revisão:  0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Supervisor Contábil Financeiro Área:  Contábil Finanças 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acessa o sistema informatizado da empresa e concilia documentos 

processados  referentes à sua movimentação contábil e financeira, compreendendo a 

verificação de  notas fiscais para apurar o faturamento e recolhimentos dos impostos, 

conferência das contas a pagar e a receber para controle do fluxo de numerário, 

conciliação bancária para aferir a exatidão dos lançamentos, etc. 

  Classifica os documentos conforme o Plano de Contas e faz os lançamentos contábeis, 

por conta e em ordem cronológica, especificando valores, tributos, favorecidos, etc. 

preparando as informações para apuração dos resultados periódicos da empresa 

(balancetes, demonstrativos de lucros e perdas, informes diversos e outros). 

  Efetua cálculos de correção depreciação de bens que constituem o ativo fixo da 

empresa para efeitos de contabilização ou baixa dos mesmos quando de sua venda ou 

descarte. Dá entrada em novos ativos fixos identificando-os e registrando-os, para 

controle. 

  Controla a movimentação de contas a pagar e a receber em moeda estrangeira para 

posicionamento contábil de importações e exportações: acessa a documentação, 

verifica os dados contábeis (centro de custo, tipo de movimentação, etc.) , confere os 

valores lançados de acordo com as taxas cambiais e encaminha o processo ao superior, 

para avaliação. Pode conferir a documentação para importação de produtos em apoio à 

área de Importação. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Contábil Financeiro  faz a análise contábil dos documentos 

processados pela empresa (Notas Fiscais, Faturas, Pagamentos e Recebimentos, etc.) 

verificando o preenchimento correto dos mesmos obedecendo critérios legais e diretrizes 

internas da empresa, classificando-os conforme o Plano de Contas e preparando a emissão  

dos relatórios e demonstrativos periódicos sobre o desempenho da empresa. 

 

 



 
 
(cont.) 

  Busca orientações e soluções referentes ás suas atividades de contabilização, acessa 

bibliografia, textos , Internet, etc. com o objetivo de atualizar-se sobre a legislação 

fisco-contábil , auxilia no atendimento de Fiscais e Auditores prestando-lhes os 
esclarecimentos solicitados ou responsabiliza-se pela emissão de documentos diversos 

(questionários de Órgãos Públicos, por exemplo) para cumprimento de exigências 
legais. 

 
  Cuida da organização do arquivo de documentos processados na área: extratos de 

movimentação bancária, contratos de câmbio, Notas Fiscais não utilizadas, cópias de 

cheques, certidões negativas, etc. para fazer frente às eventuais fiscalizações ou 

controles internos. 

 

  Mensalmente faz o fechamento contábil do período para emissão dos relatórios com o 

propósito de apurar o desempenho financeiro da empresa, controle orçamentário e 

recolhimento dos impostos devidos. Apura os impostos a recolher ou compensar,  

concilia  pagamentos e recebimentos  com extratos bancários, cobra acertos de  

adiantamentos, confere lançamentos da Folha de Pagamento, etc. reunindo as 

informações para emissão dos relatórios e demonstrativos de ordem geral.  

 Prepara relatórios demonstrativos sobre a movimentação “intercompany” de contas a 

pagar e a receber no período, para o fechamento contábil. 

  Anualmente participa nos fechamentos contábeis do período para avaliação dos 

resultados pela Diretoria e cumprimento das obrigações legais:  auxilia na emissão de 

relatórios e quadros demonstrativos, arquiva e/ou encaminha documentos, apura 
diferenças de lançamentos, confere e ajusta provisões, etc.  

 

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

 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Ciências Contábeis) ou Curso Técnico Contabilidade 
completo 
 
 
Habilidades técnicas:  

Office básico 

Idioma Inglês básico 

 
  

Experiência  acumulada:   
De 3 a 5 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 



 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
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