
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador Adm. Contratos 
 

Função: Administrar os 
contratos de locação da 

empresa 

Área: Administração de Contratos 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm. Financeiro 
 

Área: Adm. Finanças 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente mantém contatos com os clientes zelando pela manutenção dos termos 

contratuais firmados com a empresa para a locação de equipamentos e aparelhos de 

radiotransmissão ou esclarecendo e encaminhando eventuais dúvidas: interage com o 

cliente na apuração e preparação do faturamento para a área financeira, subsidiando as 
equipes com as informações necessárias para a emissão das NFs. bem como atua no 

fechamento ou revisão de propostas, demonstrações, empréstimos  e controle do 
material em poder de terceiros. 

 

 
 Participa na elaboração de novos contratos, coleta de assinaturas, envio de 

documentação e outros assuntos pertinentes à formalização dos projetos. Aciona a 

aquisição (compra ou importação) de equipamentos bem como sua liberação aos 
diversos contratos. 

 
 Responsabiliza-se pela manutenção dos contratos ativos, o que inclui a geração de 

aditivos e outras documentações complementares, extensão e renovação de prazos 

contratuais, coleta de assinaturas e outros assuntos afins. 

 

 Acompanha os fechamentos de contratos visando antecipar o suprimento de 

equipamentos. Faz o “follow up” dos pedidos desde a baixa do estoque, compra ou 
importação do material  ate seu recebimento e encaminhamento às unidades clientes. 

 

 Dá suporte no pós venda/locação de produtos informando-se sobre eventuais 

problemas e pendências, zelando pela satisfação do cliente e cumprimento dos termos 
contratuais. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Administrativo Financeiro orienta, supervisiona e/ou executa  a 

gestão de contratos de locação de equipamentos e aparelhos de  radiotransmissão a clientes, 

incluindo o atendimento para a solução de pendências,  administração de aditivos, renovações 

de contratos, faturamento, reposição de material (compra e importação), acessos, liberação de 

recursos etc.  

Supervisiona até 5 Assistentes de Administração de Contratos. 

 



 
 
(cont.) 
 
 

 Responsabiliza-se pelo cadastramento e codificação dos produtos com o código da 

empresa bem como pela implantação e configuração do sistema SISLOC junto aos 

clientes. 
 

 Periodicamente acompanha o faturamento dos contratos de locação zelando pelo 

cumprimento dos termos contratuais (valores faturados, descontos, apuração de 
impostos, prazos e efetivação de pagamentos, etc.). Posiciona o superior sobre 

eventuais divergências e faz o “follow up” do processo. 
 

 Prepara mapas, quadros demonstrativos e relatórios diversos sobre o desempenho da 

área,   controle dos indicadores  relacionados à Norma ISO 9001, avaliação dos 

resultados, etc. para apreciação do superior. 
 

 

 Supervisiona até 5 Assistentes de Administração de Contratos. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso superior completo (Adm. Empresas, Ciências Contábeis) 
 
 

Treinamentos:  Office 

                            Matemática financeira 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 

 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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