
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo de Marketing 
 

Função: Programar e 
controlar os aspectos 

administrativos e financeiros 
das atividades da área 

Área: Serviços de Marketing 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador dos Serviços de 

Marketing 

 

Área: Serviços de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente programa, controla e libera verbas para a execução das atividades da área 

de acordo com o orçamento aprovado pela Diretoria abrangendo a compra de material 
promocional (“banners”, “folders”, catálogos e outros), contratação de serviços 

terceirizados, realização de eventos, etc.: recebe os pedidos de despesas, confronta 
com os valores orçados, efetua ou provisiona pagamentos, controla recibos e atualiza 

seus controles para demonstrações periódicas dos gastos. 

 
 Prospecta o mercado ou desenvolve fornecedores para a compra de brindes, material 

promocional e serviços, conforme necessidades da área: mantém contatos, cota preços 

e condições de fornecimento, avalia os valores orçados, busca parcerias ou permutas 
visando a redução de custos dos projetos, relata o processo e busca aprovação so 

superior e Diretoria. 

 

 Acompanha e cobra o cumprimento de prazos para o desenvolvimento de projetos da 

área dentro das condições orçadas visando a realização das atividades de acordo com 

as condições previstas evitando custos desnecessários. 

 

 Mantém-se atento ao mercado e inovações do segmento visando subsidiar as atividades 

da área com informações que levem a aplicação dos melhores recursos com custos 
otimizados propiciando maior produtividade das ações dentro dos padrões de qualidade 

exigidos pela Editora. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador dos Serviços de Marketing programa e controla as atividades 

administrativas e financeiras que dão suporte às atividades da área como pagamentos, 

acompanhamento do orçamento setorial, liberação de verbas, etc.  

 

 



 (cont.) 

 Periodicamente emite mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área 

confrontando as despesas realizadas com os valores orçados, justificando desvios ou 

buscando os ajustes necessários para a normalização dos valores nos períodos 

seguintes. Submete os resultados para apreciação do superior e Diretoria. 

 

 Anualmente prepara o orçamento da área com base nos projetos a serem desenvolvidos 

no período seguinte compreendendo a realização de eventos (feiras, exposições, 

bienais, etc.), confecção de material promocional, distribuição de brindes, 
investimentos, compra de serviços, etc. Lista os dados, prepara relatórios e os submete 

ao superior, para apreciação e posterior aprovação junto à Diretoria. 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
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