
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo 
 

Função: Suporte 
administrativo à Assistência 

Técnica 

Área: Assistência Técnica 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Superv.  Assistência Técnica 
 

Área: Assistência Técnica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá suporte administrativo à área de Assistência Técnica controlando as 

Ordens de Serviço para manutenção de aparelhos e acessórios (datas para 

atendimento, duração do serviço, material necessário, etc.), emissão de requisições de 

pagamento, reembolsos de despesas, relatórios e laudos sobre os trabalhos executados, 
registro de entrada de peças e componentes para as atividades da área, organização do 

arquivo, reprodução de cópias, entre outros. 
 

 Acompanha o andamento de requisições de compras para reposição do estoque e 

atendimento de serviços de manutenção emergenciais pela equipe da área: faz o 

“follow up” do pedido, informa-se sobre datas de entrega e disponibilidade do material 
para a programação ou atendimento das Ordens de Serviço da assistência técnica. 

 

 Periodicamente prepara e emite relatórios, mapas e quadros demonstrativos sobre o 

desempenho da área, para apreciação dos superiores.  

 

 Dá suporte ao sistema de Gestão da Qualidade (Normas ISO) participando de auditorias 

internas, emissão de estatísticas sobre o processo, revisão do Manual da Qualidade, 

assistência às auditorias externas, etc. visando à manutenção da certificação da 
empresa. 

 

 Acompanha os serviços terceirizados de coleta e descarte de baterias e inservíveis 

eletrônicos disponibilizados pela área zelando pelo cumprimento da legislação ambiental 

pertinente e atendimento dos padrões de qualidade da empresa. 

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Assistência Técnica dá suporte administrativo à área 

controlando as Ordens de Serviço para  manutenção de aparelhos e acessórios, emissão de 

relatórios, laudos, cadastros e documentos diversos , organização do arquivo, reprodução de 

cópias , etc. 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio completo 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: Até 01 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


