
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Recursos Humanos 

 

Função: Desenvolvimento 

Área: Recursos Humanos 
 

Revisão: 0 Data: Abril/12 

Cargo do superior imediato: Diretor de RH Área:  RH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atua no recrutamento e seleção de estagiários e portadores de 

necessidades especiais (PNE) visando atender ao programa de estágios e de cotas 
oferecidos pela empresa: divulga as vagas, mantém contatos, faz entrevistas, aplica 

testes, providencia os relatórios para seleção pelos solicitantes e convoca os aprovados 
para contratação. 

 

 Mantém controle sobre a movimentação de cargos e salários de acordo com a estrutura 

de remuneração da empresa: faz o levantamento e descrição de cargos, analisa e avalia 
o perfil para classificação e fixação da faixa salarial adequada. Procede a emissão da 

documentação para formalização da movimentação, colhe as assinaturas de autorização 
e encaminha para cadastro. 

 

 Centraliza a realização de cursos de treinamentos internos e externos para qualificação 

dos funcionários, conforme solicitações dos usuários: contata entidades e cota as 

propostas de treinamento, inscreve os treinandos, providencia o pagamento e realiza a 
avaliação do curso junto aos participantes, para controle. 

 

 Desenvolve comunicados internos e externos de natureza motivacional ou informativa 

sobre benefícios, realizações ou eventos importantes com a participação da empresa, 
aniversários, nascimentos, etc. : colhe as informações, redige o texto, encaminha para 

aprovação e distribui. 

 

 Atualiza os endereços dos e-mails na Intranet em função da movimentação do pessoal 

para o envio e recebimento de comunicados. 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de RH participa na execução e controle de projetos especiais nas 

áreas de treinamento e desenvolvimento, remuneração, seleção e comunicação interna 

 

 



(cont.) 

 Mensalmente prepara o Jornal Interno da empresa: colhe e pesquisa notícias, redige as 

reportagens , submete à apreciação do superior para aprovação e distribui através da 

Intranet. 
 

 Atualiza a lista de aniversariantes da empresa e providencia a emissão das mensagens 

de congratulações para o período através da Intranet. 
 

 Organiza o evento “Café da Manhã com o Presidente” visando a integração dos 

funcionários com a gestão da empresa: providencia café e lanches, notifica os 

convidados, agenda e prepara a sala. 

 

 Cuida da aquisição de canecas a funcionários para substituição de copos plásticos 

visando atender ao Programa de Sustentabilidade Ambiental da empresa 

compreendendo a cotação do produto, fixação da imagem para identificação  do 
funcionário, solicitação de compra e distribuição. 

 

 Anualmente elabora o programa de estágios e contratação de PNEs visando atender às 

políticas de desenvolvimento interno e obrigações legais para o período: colhe dados 
sobre as necessidades de contratação, levanta custos para aprovação do superior, 

contata as entidades e programa o processo para recrutamento e seleção dos 

candidatos. 

 

 Controla a renovação dos exames médicos periódicos para atender à legislação (PCMSO, 

PPRA, PPP, Laudos Ergonômicos, etc.). Contata e cota a prestação de serviços, busca 

aprovação e programa a realização dos exames e atualização dos prontuários 
individuais. 

 

 Cuida da organização da Festa de Final de Ano da empresa: cota preços, busca 

aprovação, agenda  local e data, programa eventos, providencia os convites e 

acompanha a montagem do local visando a satisfação dos convidados e o êxito da 
Festa. 

 
 

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso superior completo (Tecnólogo RH, Psicologia, Administração, Pedagogia) 
 

Treinamentos:  Office básico 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico 



 Espírito de equipe 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 
 
 
                                                                                                                                       Data: 01/04/2012 
 

 

 


