
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Administrativo de Operações 
 

Função: Suporte 
administrativo à área de 

Operações 

Área: Operações 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Superv.  Administrativo 
 

Área: Operações 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá suporte à área de Operações executando atividades de apoio ao pessoal 

de campo zelando pelo pronto atendimento às necessidades dos clientes dentro dos 

padrões de qualidade definidos: controla as Ordens de Serviço para instalação e 

manutenção de aparelhos e acessórios (datas para atendimento, duração do serviço, 
material necessário, etc.), libera ou bloqueia IDs aos Técnicos, administra a entrada, 

saída e atualização de dados no  SISLOC , recebe, controla e despacha  materiais, 
acompanha os chamados e procede à localização dos Técnicos em chamados de 

urgência, prepara relatórios sobre trabalhos executados, etc. 

 
  Executa serviços administrativos de ordem geral em apoio à área: emite  requisições de 

pagamento , de compra e de materiais ao Almoxarifado e faz o devido “follow up”, 

preenche formulários para reembolsos de despesas, organiza o arquivo, reproduz 
cópias, agenda viagens e hotéis, faz o atendimento telefônico, recebimento e envio de 

e-mails, entre outros. 

 

 Auxilia na administração do pessoal da região recolhendo ou distribuindo carteiras e 

vales benefícios aos funcionários, controlando a realização de exames médicos 

periódicos, conferindo a folha de ponto, recolhendo atestados médicos, controlando 

horas extras, liberação de crachás, etc. 
 

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

desempenho da área, para apreciação dos superiores. Transcreve dados referentes às 
medições dos serviços e materiais disponibilizados aos clientes pelos contratos, para fins 

de faturamento, e encaminha para emissão das respectivas Notas Fiscais. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Administrativo dá suporte administrativo à área controlando as 

Ordens de Serviço para a instalação e manutenção de terminais nas unidades das empresas 

clientes, emissão e controle de relatórios de viagens, requisições e compra e de pagamento, 

laudos, cadastros e documentos diversos, organização do arquivo, reprodução de cópias, etc. 

Auxilia na administração do pessoal da região recolhendo ou distribuindo vales/carteiras de 

benefícios, controlando o vencimento de exames médicos periódicos, conferir a folha do ponto, 

controlar horas extras, etc. 



 

(cont.) 

 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. 

 

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

 

 
 

 
 
 
 

 E 
SPECIFICAÇÕES  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 
 

 

 


