
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo e Financeiro 
 

Função: Administração Filial 

Área: Finanças 
 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Coordenador Administrativo Financeiro 

Área: Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa serviços administrativos e financeiros de ordem geral em apoio às 

atividades da Filial cumprindo as determinações da Matriz: recebe e encaminha Notas 
Fiscais referentes às compras e serviços adquiridos ou prestados pela ONG, pequenas 

compras, controle do “pequeno caixa” para reembolso de despesas, cadastro e 

atualização de dados de fornecedores, parceiros e clientes locais, emissão de cheques, 
etc. 

 
 Dá suporte às atividades artísticas da ONG no local: cuida das diárias dos atores para 

pagamento e reembolso de despesas, participa e acompanha a produção dos eventos, 

cuida da emissão de passagens, reserva de hotéis e transporte do pessoal envolvido nas 

apresentações, controla os recursos financeiros dos espetáculos, providencia material 
para os eventos, etc. conforme orientações ou normas e procedimentos formalizados 

pela Matriz. 

 

 Cuida da ordem, limpeza e organização das dependências locais da ONG: abre e fecha o 

Escritório, atende ligações telefônicas e recepciona visitantes esclarecendo ou 

encaminhando dúvidas e informações, responde ou emite e-mails, zela pela 
manutenção e limpeza do local, mantém o arquivo, controla o uso do material de 

escritório e de limpeza, executa serviços externos junto a cartórios, correios e bancos, 

etc. 

 

 Atende e negocia condições contratuais em compras e na prestação de serviços com 

fornecedores, parceiros,  etc. de acordo com orientações na Matriz. 

 

 Mensalmente prepara mapas, relatórios e quadros demonstrativos sobre a 

movimentação da Filial, para apreciação e controle do superior. 
  

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador Administrativo Financeiro presta atendimento na Unidade 

Regional da ONG dando suporte na execução e/ou controle de atividades administrativas e 

financeiras como extensão das diretrizes emanadas da Matriz. 

 



 
(cont.) 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior  incompleto (Administração, C. Contábeis) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito crítico 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data: Agosto/2012 
 

 

 


