
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Financeiro 

 

Função: Contas a Pagar, 

Compras e Bancos. 

Área: Finanças 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Diretor Financeiro Área:  Finanças 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente recebe, confere e lança no sistema informatizado da empresa (FINANC) 

boletos e Notas Fiscais referentes a contas a pagar registrando os dados do fornecedor, 
valor, data de vencimento e área solicitante, para controle e efetivação do pagamento. 

Recebe e confere os documentos originais (Notas Fiscais e boletos) , verifica a chancela 

do banco e remete ao  Escritório de Contabilidade para contabilização dos dados. 
 

 Acessa os extratos bancários com a movimentação financeira do dia anterior, imprime e 
confere os lançamentos efetivados com os pagamentos previstos em planilha 

atualizando o saldo para a programação de novos pagamentos , transferências ou 
aplicações, conforme orientação do superior. 
 

 Confere, pelos extratos, o crédito referente a pagamentos com cartões de crédito e 

recebimento de convênios, lança na planilha eletrônica  (FINANC) para controle ou 

cobrança junto aos Operadores na eventualidade de pagamentos não recebidos. Pode 
acessar os sites dos Operadores para visualizar a liberação de pagamentos (data 

prevista, valor, etc.), para atualização dos saldos bancários. 

 

 Emite cheques para pagamentos não cadastrados nos bancos, junta a documentação 

que gera os pagamentos, colhe a assinatura do superior, despacha aos destinatários ou 

efetua o pagamento diretamente nos bancos. Remete a documentação para a 
contabilização. 

 

 
 
 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Financeiro acompanha a movimentação bancária através de extratos 

e saldos viabilizando transferências e o pagamento de compras e despesas além do controle 

de recebimentos.    

Executa o processo de compras de materiais e serviços mediante pedidos. 

 

 



 

 Recebe e confere os pagamentos de serviços realizados por pacientes de natureza 

particular, mediante planilha, lança no sistema e procede os depósitos bancários. 

 
 Efetua compras de materiais e serviços, conforme solicitações autorizadas enviadas 

pelas áreas: contata fornecedores, faz cotações , planilha , submete à apreciação do 

superior para aprovação da compra e emite os pedidos. Acompanha o recebimento pelo 
Almoxarifado, reclama de atrasos, confere a documentação com os pedidos de compra 

e encaminha a documentação para contabilização. 

 

 Semanalmente controla e efetua os pagamentos pessoais da Presidência: acompanha os 

vencimentos, solicita os cheques e comparece aos bancos para os pagamentos. Arquiva 
os comprovantes para controle. 

 

 Elabora planilha sobre as movimentações previstas para o período (pagamentos, 

recebimentos, compromissos com a folha de pagamento, investimentos, etc.) para 
apreciação e controle do superior. 

 

 Mensalmente confere e prepara o pagamento de médicos e técnicos prestadores de 

serviço: verifica a disponibilidade de recursos conforme o recebimento dos Convênios, 
calcula e deduz impostos, emite planilha, submete ao superior e efetua os créditos em 

conta-corrente ou emite cheques. 

 

 Periodicamente acompanha a posição de estoque de material de alto custo (agulhas 

para Mamotomia, por exemplo) evitando níveis acima do necessário e solicitando 
reposições pontuais do item. 

 

 Faz avaliação periódica dos fornecedores: avalia a presteza de atendimento e a 

confiabilidade no fornecimento, atualiza cadastros, etc. para controle, renovação ou 
atendimento das normas internas de qualidade. 

 

 Eventualmente atualiza o cadastro da empresa junto a bancos e fornecedores: preenche 

a documentação, junta documentos, colhe assinaturas e despacha. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Administração, Economia, Contabilidade) 

 
 

Habilidades técnicas: Cursos intensivos de qualificação ou reciclagem da área 
                             Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 

 
 



COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 
 Empatia 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data: 01/11/2012 
 

 

 


