
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente Administrativo 
 

Função: Dar suporte 
administrativo à área 

Comercial 

Área: Comercial 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Comercial 

 

Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa serviços administrativos de ordem geral em apoio a área Comercial 

visando o atendimento exclusivo dos clientes do segmento (grandes clientes, 

atacadistas e órgãos públicos): atende telefones, recebe, tria, encaminha ou responde 
correspondência (cartas e e-mails), faz serviços de digitação, mantém o arquivo, etc. 

 

 Mantém controle de toda a documentação referente a serviços de impermeabilização 

realizados por empresas especializadas para acompanhamento, pelo superior, da 
utilização dos produtos da empresa, qualidade e prazos de atendimento do serviço 

executado. Mantém atualizado o cadastro e contratos das obras, acompanha e alerta os 

envolvidos sobre  eventuais pendências,  atende reclamações de clientes, programa 
visitas técnicas às obras, etc. visando a satisfação do cliente. 

 

 Mensalmente prepara mapas, relatórios e quadros demonstrativos sobre o desempenho 

do segmento PIC para apreciação dos superiores: registra o volume de despesas, obras 
contratadas, prospecção de clientes, número de visitas, reclamações, etc. bem como 

recebe , confere e encaminha Notas Fiscais dos serviços executados para controle da 

área financeira. 

 

 Emite Certificados de Garantia das obras executadas pela empresa , colhe assinaturas e 

encaminha às empresas especializadas para entrega aos clientes. 

 

 Eventualmente participa de reuniões que a área promove com as empresas 

especializadas na impermeabilização dos condomínios e integrantes do programa dando 
apoio administrativo às mesmas e elaborando a ata. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Comercial executa serviços administrativos de ordem geral em 

apoio a área Comercial visando o atendimento exclusivo dos clientes do segmento (grandes 

clientes, atacadistas e órgãos públicos): dá atendimento telefônico, recebe, tria , encaminha ou 

responde e-mails, digita relatórios, mantém o arquivo da área e prepara mapas e quadros 

demonstrativos diversos sobre o desempenho do setor, para apreciação e controle do superior. 

 

 

 



 
 
(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 2 a 4 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


