
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo de Vendas 
 

Função: Suporte 
administrativo à área 

Comercial e aos processos de 
licitação 

Área: Comercial 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial 

 

Área:  Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acessa  publicações (jornais, revistas, “clippings”, boletins informativos, 

etc.) e sites na Internet detectando editais de licitação de empresas públicas que 

representem oportunidades de negócio para a comercialização de produtos e serviços 
da empresa e o consequente contato e agendamento de visita para a apresentação de 

propostas comerciais: identifica e separa as publicações, encaminha ao superior para 
apreciação e interesse na participação, agenda visitas ou imprime os termos da licitação 

para a confecção das propostas. 

 
 Prepara e/ou junta a documentação necessária para compor os prontuário de licitação: 

controla o vencimento de certidões da empresa (INSS, FGTS e outras) e, se necessário, 

cuida de sua renovação junto aos órgãos responsáveis bem como mantém atualizados 
os Atestados de Capacidade Técnica que comprovam a qualidade dos serviços 

prestados junto aos clientes, disponibilizando a documentação para compor os 
processos  nos quais a empresa interessa-se em participar. 

 

 Acompanha o andamento de licitações para programar as datas dos leilões, necessidade 

de complementar a documentação solicitada ou identificar ameaças e impugnações que 

possam desqualificar a empresa no processo. Mantém o superior atualizado. 

 

 

 Mantém-se informado sobre normas e práticas que disciplinam processos de licitação 

em empresas públicas mediante contatos, acesso, leitura e interpretação da legislação 
específica. Pode assessora-se com Consultorias especializadas em busca de orientação. 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao  Diretor Comercial  acessa publicações e Internet para detectar editais 

públicos que representem  oportunidades de negócio para a comercialização dos produtos e 

serviços da empresa visando o agendamento de visitas e   apresentação de propostas 

comerciais. 

Controla o vencimento e renovação de documentação disponibilizando-a para licitações e 

solicitações dos clientes. 

 



 
(cont.) 

 Dá suporte administrativo às atividades da área abrangendo a emissão de planilhas e 

quadros demonstrativos diversos, reprodução de cópias, atendimento telefônico, 
controle de agendas e visitas, reembolso de despesas de viagem, contatos com clientes, 

organização do arquivo, etc. 
 

 Mensalmente controla o pagamento das comissões da equipe comercial: apura os 

valores, submete à apreciação do superior e envia ao RH para inclusão na Folha de 
Pagamento. 

 
 

 Pode, eventualmente, participar dos leilões eletrônicos ou presenciais quando de 

licitações: acompanha o andamento do processo “on line” ou comparece às reuniões e 

executa os lances conforme orientações até a aceitação da proposta ou abandono na 
participação. Registra o andamento das ações para apreciação do superior. 

 
 Prepara os contratos e demais documentos de habilitação quando do aceite das 

propostas comerciais e acompanha todo o processo desde a emissão dos pedidos de 

materiais ao Almoxarifado (“check list”), seu despacho e recebimento pelos clientes. 
 
  

 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: 
 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Empatia 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Iniciativa 
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