
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo Pecuária 
 

Função: Controlar a entrada 
de leite e pagamentos aos 

produtores 

Área: Pecuária 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Pecuário 
 

Área: Pecuária 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente controla a movimentação de entrada de leite entregue pelos produtores 

rurais: recebe planilhas da área de Recepção com os apontamentos dos volumes de 

entrada do produto e identificação dos fornecedores, acessa o sistema e lança os 

dados, para posterior pagamento. 
 

 Atende aos produtores rurais informando-os da posição (volumes) de fornecimento de 

leite, eventuais problemas no recebimento, saldo a pagar, etc. Pode encaminhar, para 
apreciação do superior, solicitações de adiantamento de pagamento e orienta sobre o 

processo, valores e datas de crédito; mantém controle sobre os adiantamentos 

autorizados para atualização dos saldos devedores. 

 

 Mantém organizado o arquivo da documentação processada na área. 

 

 Mensalmente apura os valores a pagar aos produtores rurais pelo fornecimento de leite 

e encaminha ao superior, para aprovação e à área Financeira para efetivação dos 

créditos: acessa o sistema, levanta os dados individuais, deduz eventuais adiantamentos 
e emite planilhas com os valores devidos. Comunica-se com os produtores informando-

os sobre os valores a serem creditados e datas de pagamento. 

 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área para apreciação 

e controle do superior e área Financeira. 

 

 Pode, eventualmente, deslocar-se às propriedades rurais para coleta de informações ou 

esclarecimento de dúvidas junto aos produtores ou auxiliar os Assistentes Técnicos em 

suas atividades que não exijam conhecimento especializado. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Pecuário mantém controles sobre a movimentação de entrada da 

matéria prima (leite) entregue pelos produtores rurais e dos pagamentos efetuados. 

 



 

 
  
(cont.) 

 
 

 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 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 

  
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


