
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente de Marketing 
 

Função: Executar serviços 
administrativos em apoio à 

área de Marketing 

Área: Marketing 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Marketing 

 

Área: Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe, tria e encaminha correspondência  e e-mails dirigidos à área 

solicitando a remessa de amostras, material promocional, busca de informações, 
cotação de preços, etc. 

  

 Acompanha a fabricação, recebimento ou entrega de produtos promocionais, 

conforme orientação , para atendimento de clientes, varejistas, Representantes e 
outros: cuida da retirada do material, distribui documentos para pagamento do 

serviço e monitora a expedição do material até sua entrega ao destinatário 

mantendo controle para reposição do estoque, apuração de custos e apreciação do 
superior. 

 

 Dá suporte quando da realização de campanhas, produções fotográficas, 

lançamentos, feiras e exposições, etc.: controla e formaliza a remessa de material 
para fotos, contata fornecedores, cota preços de materiais e serviços, prepara 

listagem de endereços para contatos e envio do material promocional, agenda 

compromissos para o superior, etc.  Pode participar na elaboração do material 
gráfico promocional colaborando na montagem de lay-outs, decoração dos “ 

stands”, corrigindo textos e outras atividades de apoio. 

 

 Mantém atualizado o cadastro de fornecedores, clientes, prestadores de serviço e 

contatos em geral para uso da área bem como mantém controle sobre o estoque de 

amostras e demais materiais promocionais registrando entradas e saída e zelando 
pela organização do mesmo. 

 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Marketing executa serviços administrativos de ordem 

geral em apoio à área : atendimento telefônico, recebimento, triagem e envio de 

correspondência , e-mails e material promocional, organização do arquivo, reprodução de 

cópias, emissão de relatórios, mapas e quadros demonstrativos. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Executa serviços administrativos de ordem geral em apoio à área abrangendo 

arquivo de documentos, reprodução de cópias, emissão de relatórios e quadros 
demonstrativos de ordem geral, pesquisas, etc. 

 

 Mensalmente emite relatórios, mapas e quadros demonstrativos em geral sobre a 

movimentação da área, para apreciação do superior.  
 
 

 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 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 

 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


