
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Contas a Pagar 
 

Função: Controlar e efetuar o 
pagamento de contas. 

Área: Contabilidade 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente Contabilidade 

 

Área: Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe Notas Fiscais e Guias de Recolhimentos referentes a compras, 

serviços, impostos, devoluções e outros compromissos da empresa. Verifica o correto 
preenchimento do documento, classifica pela natureza da operação, acessa o sistema 

(RM Fluxus e Nucleus) e lança por data de vencimento. Emite relatório sobre as 

inserções dos pagamentos no sistema, para controle. 
 

 Prepara os pagamentos a serem efetuados no dia e busca autorização. Acessa o sistema 

(Internet) e processa transferências e ordens de pagamento, cuida da impressão de 
cheques e remessa dos malotes bancários. Pode efetuar pagamentos de boletos 

inserindo os dados manualmente. 

 

 Faz a conciliação bancária para visualizar os pagamentos realizados no período ou 

analisar os motivos dos não pagamentos em função de eventuais divergências de 
informação e posterior correção dos dados.  Reúne a documentação dos pagamentos 

efetuados, confere as autenticações e encaminha à contabilização. Arquiva cópias para 
controle. 

 

 Periodicamente lista e analisa os pagamentos pendentes por eventuais divergências de 

informações ou orientações superiores visando evitar restrições comerciais à empresa. 

Contata as áreas responsáveis para solucionar as pendências, faz as correções e ajustes 

necessários e programa o pagamento, notificando o fornecedor sobre a ocorrência e 

conclusão da ação. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Contabilidade controla e processa o pagamento das contas da 

empresa (fornecedores, impostos, comissões, etc.) programando o vencimento via acesso ao 

sistema bancário bem como executa a conciliação bancária dos pagamentos realizados. 

 

 

 



(cont.) 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho da área 

compreendendo o valor dos títulos pagos, montante em aberto, atrasos, ocorrências 

diversas, etc. para apreciação do superior.  

 

 Eventualmente pode contatar fornecedores para confirmar os pagamentos efetuados 

para a quitação de contas da empresa, alterações ou solicitando prorrogações. Pode 
enviar cópias dos pagamentos via fax ou correio, se solicitado. 

 

 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 1 a 3  anos 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento pessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


