
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo Escolar 
 

Função: Suporte à Escola de 
Palhaços 

Área: Escola de Palhaços 
 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Supervisor de Formação  

Área: Escola de Palhaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa serviços administrativos de ordem geral para a Escola de Palhaços 

compreendendo o atendimento pessoal, telefônico ou de e-mails de alunos e pessoas 
interessadas nos cursos, inscrições e matrículas, emissão de contratos e certificados, 

cobrança de mensalidades, entre outras atividades. 

 
 Prepara o local dos cursos disponibilizando o material a ser utilizado, ligando e testando 

equipamentos multimídia, providenciando a limpeza, organizando o “coffee break”, etc. 

zelando pelas boas condições do ambiente para as aulas. Registra a presença dos 
Instrutores para controle e notifica a área Financeira para pagamento. 

 

 Atua na organização e divulgação dos cursos informando datas, prazos de inscrição, 

conteúdo, etc. às áreas responsáveis bem como  atualizando o sistema informatizado da 

ONG para informações ao público. 

 

 Cuida da organização do acervo de DVDs e livros disponíveis na Midiateca para 

utilização pelos alunos, empréstimos ou consultas públicas bem como responsabiliza-se 

pela digitalização de vídeos, apresentações e eventos da ONG, arquivo das imagens e 
conservação do equipamento utilizado (máquinas fotográficas, filmadoras e outros). 

 

 Periodicamente participa na organização de eventos internos e externos (“Sextão”, 

“Palhaços em Rede”, “Boas Misturas” e outros) para integração e treinamento da 
equipe, divulgação da ONG, suporte a grupos similares, entre outros: prepara o espaço 

e equipamentos, cuida do registro e cobertura do evento (fotos e filmagens), faz 

contatos, providencia o transporte e hospedagem de convidados e palestrantes, 
imprime e distribui certificados, etc. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador Nacional de Formação executa atividades de suporte 

administrativo à Escola de Palhaços abrangendo o atendimento de alunos, preparando material 

para as aulas, organizando os espaços para os eventos, etc. 

 



 
(cont.) 

 

 Eventualmente atende na Lojinha dos Doutores recepcionando o público em geral para 

a comercialização dos produtos da ONG. 
 

 Recepciona estudantes e o público em geral que comparecem à ONG para a realização 

de pesquisas, busca de informações, distribuição de material, etc. mantendo  registros 
para controle. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade: Curso Médio completo 
 
 

Treinamentos: Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 
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