
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Administração de Pessoal 
 

Função: Suporte à rotina de 
administração de pessoal 

Área: Recursos Humanos 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Coordenador Adm. Pessoal 

 

Área: Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente controla o recebimento e distribuição dos benefícios concedidos pela 

empresa (VT, VR, VA e convênios): recebe os cartões e carteiras de identificação, 
separa por unidade, protocola e encaminha aos destinatários, mantendo registros para 

comprovação da remessa. 

 
 Executa atividades de apoio na administração do pessoal, como a emissão de 

prontuários de admissão, atualização de documentos, marcação de exames médicos, 

recebimento de atestados médicos para justificativa de faltas e atrasos, controle de 
pagamento de estagiários, alterações cadastrais, triagem de fichas de emprego, 

agendamento de entrevistas, coleta de documentos,  etc. 

 

 Pode, eventualmente, auxiliar na execução de atividades administrativas de ordem geral 

em apoio à área, como a emissão ou arquivamento de documentos, digitação de textos,  
reprodução de cópias, atendimento telefônico, despacho de correspondência, entre 

outras. 

 

 Mensalmente acessa e confere o registro eletrônico do ponto dos funcionários  para 

apuração de faltas, atrasos, serviços extraordinários, ausências médicas ou legais, 

alterações de horário e local de trabalho, etc. para avaliação das  ocorrências pelos 
Gestores e posterior elaboração da folha de pagamento.  

 

 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Administração de Pessoal executa serviços diversos 

referentes aos registros e controles do pessoal incluindo a manutenção e atualização de 

documentos, contratações, preparação do processamento terceirizado da folha de pagamento, 

recolhimento de encargos bem como o controle (pedidos de compra e pagamentos) dos 

benefícios concedidos (VT, VR, convênios e outros) além do atendimento ao público para 

esclarecimento de dúvidas e orientações referentes aos serviços da área. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Acompanha o processamento da folha de pagamento da empresa executado por 

empresa terceirizada: faz lançamentos manuais referentes a abonos de faltas, licenças, 

alterações cadastrais, férias, demissões, pensões alimentícias, entre outros, recebe os 

relatórios, solicita os créditos bancários e distribui os recibos aos funcionários bem como 

acompanha a emissão e entrega dos relatórios legais referentes aos encargos 

trabalhistas devidos. Atende a funcionários esclarecendo-os quanto a eventuais dúvidas 

e fazendo as devidas correções, se necessário. Atende às especificações contratuais de 

clientes despachando cópias de documentos, pagamentos e recolhimentos dos 

funcionários lotados nas unidades. 

 Efetua o cálculo, compra e distribuição dos vales transporte e refeição para o período 

com base no número de funcionários, dias úteis e percursos cadastrados e gera o 

pedido de compra.  

 Procede à emissão de RPs (Requisições de Pagamentos) para pagamento de benefícios 

e guias sindicais, recolhimento de impostos e outros, colhe as assinaturas de 

autorização e encaminha à área competente. 

 Prepara e emite quadros demonstrativos, mapas, estatísticas e outros indicadores sobre 

a área (índices de absenteísmo, “turnover”, horas extras,  custo de benefícios, etc.) 

para apreciação e providencias do superior.  

 Anualmente acompanha o processamento da emissão de documentos diversos em 

cumprimento da legislação vigente (DIRF, Declaração de Rendimentos, RAIS e outros). 

Confere os dados , envia aos órgãos destinatários e arquiva as cópias , para controle e 

atendimento da fiscalização. 

 Eventualmente atua como Preposto da empresa comparecendo em audiências 

trabalhistas bem como acompanha homologações de funcionários junto ao Sindicato da 

categoria. 

 Cuida da atualização de documentos de funcionários visando atender às especificações 

do sistema ISO de qualidade referentes aos controles de RH. 

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

 

 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 1 a 3 anos 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


