
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo 
 

Função: Recepcionar e 
encaminhar visitantes, atender 

e transferir ligações 
telefônicas e SAC 

Área: RH 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Administrativo 

 

Área: Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recepciona visitantes à empresa: acessa o interfone, tria o assunto, verifica 

a disponibilidade de atendimento pelo visitado e encaminha, liberando eletronicamente 

a entrada. 
 

 Atende e/ou completa ligações telefônicas transferindo-as aos respectivos ramais. 

 

 Responsabiliza-se pelo atendimento a clientes através do SAC (telefone ou e-mails): dá 

orientações aos consumidores sobre especificações dos produtos ou encaminha pedidos 
diversos a título de sugestões, reclamações, reembolso ou troca de produtos às áreas 

responsáveis. Aguarda ou solicita solução dos encaminhamentos para retorno aos 

clientes, incluindo a remessa de produtos via Correio e registra o processo, para 
apreciação e controle dos superiores.  

 

 Recebe a correspondência, jornais e revistas destinadas à empresa, separa por 

destinatário e distribui. 

 

 Recebe das áreas internas, prepara e despacha correspondência, volumes, documentos, 

malotes, etc. ao Correio ou através de serviços expressos (“motoboys”) a serem 

enviados a fornecedores, clientes e outros. Registra a remessa para controle interno. 

 

 Pode, eventualmente, dar apoio às outras áreas na execução de serviços administrativos 

de pouca complexidade, como arquivamento de documentos, elaboração de planilhas, 

pesquisa de informações através da Internet, pequenas compras, contatos telefônicos 

para agendamento de compromissos, respostas a e-mails diversos, etc. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Administrativo recepciona visitantes à empresa encaminhando-os 

às áreas bem como atende e/ou completa ligações telefônicas transferindo-as aos ramais. 

Responsabiliza-se pelo atendimento a clientes através do SAC encaminhando sugestões, 

reclamações, reembolso ou troca de produtos. 

 



 
  

 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:  Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento pessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 
 
 

 

 


