
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Marketing 
 

Função: Suporte a Marketing 

Área: Marketing 
 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Coordenador de Marketing 

Área: Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz prospecções de mercado buscando patrocínio de empresas para as 

atividades da ONG: acessa a Internet ou pesquisa em jornais e revistas procurando 
identificar eventuais parceiros, identifica-os e lista os dados para apreciação e 

providencias do superior. 

 
 Atende empresas interessadas em parcerias, patrocínios e campanhas de marketing 

junto a ONG e, conforme orientações, envia material promocional, esclarece dúvidas, 

agenda visitas  e reuniões. Faz o acompanhamento do contato visando o fechamento da 
parceria. 

 

 Participa na criação de apresentações, propostas, peças de comunicação, etc. para 

divulgação das atividades da ONG visando parcerias, patrocínios, realização de 
palestras, etc. utilizando-se de recursos informatizados para a inserção de textos, fotos, 

desenhos, gráficos, etc. 

 

 Atende às empresas parceiras fornecendo logos e materiais diversos para promoção dos 

seus produtos ou vinculação à marca. 

 

 Auxilia na formalização de contratos com empresas colhendo e fornecendo dados 

cadastrais  à área jurídica para a redação dos mesmos bem como acompanha a 
efetivação dos recebimentos dos parceiros para efeitos de controle dos incentivos 

fiscais. 

 

 Eventualmente acompanha o superior em visitas a parceiros ou futuros patrocinadores 

auxiliando-o na divulgação da ONG ou apresentação das suas atividades visando o 
fechamento de contratos, venda de produtos ou serviços, etc. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Marketing dá suporte às atividades de Marketing 

prospectando o mercado através de sites ou atendimento telefônico em busca de patrocínio de 

empresas para o patrocínio da ONG. 

 



 
(cont.) 
 

 Cadastra e atualiza os dados de patrocinadores e parceiros e os recibos de parcerias 
firmadas por meio de leis de incentivo (Lei Rouanet) no sistema de gerenciamento de 
informações - Alegria 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:    Curso Superior incompleto (Comunicação Social com ênfase em MKT) 
 
 

Treinamentos:    Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Colaboração 

 Comunicação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Empatia 

 Espírito de equipe 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
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