
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente de Faturamento 
 

Função: Analisar condições 
de faturamento 

Área: Finanças 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Financeiro 

 

Área: Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente importa os pedidos de venda a serem faturados. Acessa o sistema 

informatizado da empresa, transfere os dados e prepara-os para análise das condições 

de pagamento liberando ou não os pedidos para o faturamento. 

 Analisa as condições de venda de cada pedido recebido (condições de pagamento, 

descontos, data e endereço de entrega, etc.). Libera os pedidos para o faturamento ou 

devolve-os para os Representantes para correções ou outras providências. 

 Emite um “ pick list” para reserva das peças a serem faturadas e encaminha à 

Expedição para a separação física dos itens e despacho. 

 Imprime , separa e encaminha os pedidos com restrições financeiras à área Comercial 

para correção das pendências ou cancelamento e devolução do pedido. Lança 

manualmente as Notas Fiscais referentes às devoluções para controle e contabilização 

dos impostos incidentes. 

 Encaminha à área Comercial as solicitações de material promocional e expositores feitas 

pelos clientes por ocasião da importação dos pedidos de venda. Mediante orientação, 

notifica a área de Expedição para liberar o material juntamente com os pedidos. 

 Define a empresa transportadora que se incumbirá da expedição dos pedidos com base 

na quantidade , local de entrega, valor declarado , etc. Informa a área de Expedição 

para liberar a remessa. 

 Resume, no final do período, o total de peças liberadas, devoluções, bloqueios, etc. para 

apreciação e controle dos superiores. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Financeiro acessa os pedidos via sistema e analisa as condições de 

pagamento liberando-os para o faturamento. 

 

 

 

 



 
(cont.) 

  Semanalmente confere os pedidos recebidos com os dados da Central de Vendas para 

controle do faturamento. 

 Confere as reservas para o “pick list” que não foram despachadas avaliando os motivos, 

para providencias e liberação. 

 Quinzenalmente relaciona as Notas Fiscais emitidas no período e encaminha ao 

Escritório de Contabilidade para contabilização do movimento do período. 

 Mensalmente faz o controle da movimentação do faturamento no período: apura os 

pedidos pendentes para avaliar sua liberação ou cancelamento, registra e dá entrada de 

devoluções de feiras e exposições, atualiza preços da tabela e emite relatórios e 

quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para apreciação e controle dos 

superiores. 

 Eventualmente encaminha aos Órgãos Públicos competentes documentos para o 

faturamento de pedidos a clientes localizados em área de livre comercio, para controle e 

liberação. 

 Inclui ou altera dados  de clientes diretamente no sistema informatizado da empresa 

mediante informações da área Comercial ou Representantes, para atualização cadastral 

dos mesmos. 

 Presta informações diversas sobre o faturamento, datas e meios de entrega, 

rastreamento dos pedidos, etc. a clientes e Representantes, quando contatado. 

 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 2 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 



 

 

 


