
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente de Escrituração Fiscal 
 

Função: Receber e conferir 
notas fiscais de entrada de 

mercadoria para controle fiscal 

Área: Fiscal 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Escrituração 

Fiscal   
 

Área: Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe as Notas Fiscais de entrada de materiais para processamento dos 

dados. Confere os itens com os respectivos pedidos, insere as informações no sistema 
para programação do pagamento, atualização do estoque e contabilização e encaminha 

os documentos para controle. 

 

 Executa serviços administrativos de ordem geral em apoio à área, como: arquivo de 
documentos, cópias, emissão de quadros demonstrativos, etc. 

 

 Semanalmente sumariza os pesos das mercadorias que deram entrada no estoque 

registrando os valores a maior/menor confrontando os dados das Notas Fiscais com os 

registros da área de recebimento, para atualização do estoque. 

 

 Apura os valores dos impostos das Notas Fiscais de entrada (ISS, PIS, COFINS, etc.) 

transcrevendo os dados em planilhas para posterior recolhimento ou compensação dos 

tributos. 

 

 Mantém controle sobre as devoluções dos clientes, para efeitos de observação das 

Normas ISO. Registra os motivos de devolução num formulário e o envia à área de 

Qualidade, para as devidas providencias. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Escrituração Fiscal recebe, confere e lança as Notas 

Fiscais de entrada de mercadorias no sistema para programação dos pagamentos, 

atualização do estoque e contabilização. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Faz lançamentos dos valores dos fretes para controle da saída de mercadorias, com 

base em documentação emitida pela área de Expedição, encaminhando o relatório para 
Contas a Pagar e Contabilidade, para controle. 

 

 Quinzenalmente apura os impostos a serem recolhidos no período e emite a 

documentação necessária (DARF), com base nos lançamentos diários registrados no 
sistema. Encaminha para pagamento. 

 

 Eventualmente pode auxiliar na emissão do faturamento da empresa processando as 

faturas com base nas Ordens de Expedição. 
 
 

 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 3 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 
 

 

 


