
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de  Adm. Contratos 
 

Função: Dar suporte na 
administração dos contratos 

de locação da empresa 

Área: Administração de Contratos 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Coordenador Adm. Contratos 
 

Área: Adm. Contratos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa serviços de apoio no gerenciamento dos contratos de locação de 

equipamentos e aparelhos de radiotransmissão firmados com clientes: emite , 

acompanha e faz o “follow up” de propostas comerciais, mantém contatos com clientes 

para dirimir eventuais dúvidas ou prestar esclarecimentos de natureza simples, abre e 
controle pastas, prepara planilhas de controle, mantém atualizada a posição do estoque 

de materiais para suprimento dos contratos, controla o trânsito de documentos, 
acompanha o despacho , recebimento , devolução e substituição dos produtos, atualiza 

contratos através de aditivos, organiza o arquivo, etc. 

 
 Executa a atualização do sistema SISLOC de controle das locações (liberação e 

recebimento de materiais, identificação, transferências, inserção de novos clientes,  

etc.) zelando pela acuidade das informações para o adequado posicionamento das 
locações. 

 

 Acompanha o encerramento de contratos verificando a devolução ou ressarcimento 

decorrente de dano ou extravio dos equipamentos, elaboração da proposta para  
compensação dos danos e   “follow up” da sua efetivação, preparação da documentação 

referente ao encerramento da locação, sucateamento do material descartado, etc. 

zelando pela observação dos termos contratuais resguardando a saúde financeira da 
empresa. 

 

 Faz o pós venda de contratos de locação contatando os clientes para a solução de 

eventuais problemas, esclarecimento de dúvidas bem como faz o “follow up” dos 
vencimentos e pagamentos dos respectivos boletos de faturamento. Posiciona o 

superior para ciência e controle. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Administração de Contratos dá suporte na gestão dos 

contratos de locação de equipamentos e aparelhos de radiotransmissão firmados com clientes: 

presta  atendimento telefônico, atualiza planilhas, emite pedidos para aquisição ou reposição 

do material, prepara o faturamento,  organiza o arquivo, elabora mapas e quadros 

demonstrativos sobre a movimentação da área, etc. 

 



 
 
(cont.) 
 

 Prepara mapas, quadros demonstrativos e relatórios diversos sobre o desempenho da 

área, para apreciação do superior. 
 
 

 Mensalmente prepara o faturamento dos contratos de locação: emite Notas Fiscais e 

recibos e solicita os boletos bancários, emite requisições de pagamento das licenças 

SISLOC e compras efetuadas, despacha e faz o acompanhamento dos recebimentos, 
reúne e encaminha as Notas Fiscais para contabilização e escrituração fiscal, etc. Emite 

Notas Fiscais referentes à venda de ativos e informa a área de Contabilidade para 

cálculo da depreciação e baixa dos bens. 
 

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


