
             

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Financeiro 

 

Função: Controle de contas a 

pagar e a receber 

Área: Administração e Finanças 
 

Revisão:  0 Data:  28/02/2013 

Cargo do superior imediato: Gerente Adm. Financeiro Área:  Administração e 

Finanças 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente controla o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços,  

etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: recebe os 

documentos (NFs, relatórios bancários, etc.), confere os dados do documento 

(identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), agenda e 
registra no sistema (planilha de pagamentos), arquiva , acompanha o vencimento e seu 

pagamento pelo Internet Banking e encaminha à contabilização por Escritório 
terceirizado. 

 
 Atualiza o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem 

efetuados com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para a 

baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações. Faz a conciliação 

bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento, 
emite os comprovantes, anexa ao boleto e encaminha à contabilização.  

 
 Prepara e emite o faturamento das contas a receber de clientes destacando a 

especificação do serviço prestado (manutenção contratual, tipo ou horas alocadas) e 

datas de vencimento: acompanha os vencimentos, emite a documentação, busca 

aprovação do superior e envia aos destinatários. 
 

 Acompanha os créditos efetuados em conta-corrente conciliando-os com a 

documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos. Pode 
contatar os clientes para elucidar eventuais dúvidas no crédito ou cobrá-los por atrasos. 

 
 Efetua compras de materiais e serviços conforme solicitações: cota fornecedores, emite 

mapa demonstrativo para decisão do superior, emite os pedidos para o fornecimento, 

recebe a compra, confere e arquiva  a documentação para posterior pagamento e 

encaminha ao solicitante. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Administrativo e Financeiro faz o controle das contas a pagar da 

empresa, processa e controla o recebimento de contas a receber de clientes além de cuidar 

dos procedimentos de compras de materiais e serviços. Cuida da rotina de administração do 

pessoal abrangendo a emissão da Folha de Pagamento terceirizada, contratação e demissão 

além do controle dos benefícios. 

 



 
(cont.) 
 

 Cuida do recebimento, coleta de assinaturas, distribuição e encaminhamento da 

documentação para a contratação, demissão e cálculo das férias dos funcionários: 

recolhe os documentos, providencia a inclusão ou exclusão de benefícios (assistência 

médica, vales-benefício, etc.), distribui recibos, aponta descontos decorrentes de faltas 

e atrasos e  encaminha ao Escritório de Contabilidade, para processamento. 

 Faz o controle manual dos registros de entrada e saída de expediente dos funcionários e 

periodicamente lança as informações no Banco de Horas da empresa, para apuração 

dos débitos e créditos de horas para compensação, pagamentos ou descontos. 

 Faz o atendimento, triagem e direcionamento de ligações telefônicas e visitantes à 

empresa bem como secretaria os Sócios em serviços administrativos de ordem geral. 

 Cuida do fundo fixo para prover pequenas compras e despesas bem como administra a 

liberação de numerário e controle das despesas para viagens a serviço dos funcionários. 

 Administra as contas de consumo dos telefones celulares da empresa à disposição dos 

funcionários (voz, dados e mensagens) operando o sistema Gestor On-Line 

cadastrando, alterando e conferindo os limites estabelecidos para providenciar a recarga 

ou transferência de créditos e controle dos superiores. 

 Semanalmente apura os recebimentos de clientes verificando eventuais atrasos para 

apreciação do superior e possível ação de cobrança. 

 Mensalmente prepara e encaminha documentos para a emissão da Folha de Pagamento 

terceirizada: informa descontos decorrentes de faltas, atrasos e benefícios, horas extras 

e alterações funcionais e envia ao Escritório de Contabilidade para processamento; 

recebe, confere e distribui os recibos aos funcionários. Solicita vales-benefícios para o 

período acessando diretamente os “sites” dos fornecedores e fazendo a carga dos 

créditos.  

 Faz a conciliação  dos pagamentos e recebimentos no período para contabilização dos 

resultados da empresa baseando-se nos  extratos bancários do período. Prepara 

relatórios sobre as Notas Fiscais emitidas, junta aos boletos de cobrança e encaminha 

para contabilização. Elabora mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das 
contas a pagar e a receber (do período e provisões) para apreciação do superior. 

 
 Anualmente prepara a previsão das contas a pagar de natureza fixa para o período 

(água, luz, telefone, aluguel, salários, pró-labore e outros) com base em dados do 

período anterior ou orientações do superior, para efeitos de orçamento. Emite as 
planilhas e encaminha ao superior, para controle. 

 

 Eventualmente insere ou atualiza no sistema os dados cadastrais e contratos de clientes 

conforme orientações da área comercial, para informação e controle dos superiores. 

 
 

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



ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível médio completo 
 
 
Habilidades técnicas:  

Office básico 
 
Experiência  acumulada:   

De 1 a 3 anos 

 

 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
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