
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador Administrativo 
 

Função: Coordenar atividades 
administrativas em geral para 

suporte à Unidade 

Área: Administração - Ideias & Letras 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Editorial 
 

Área: Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena e/ou executa tarefas administrativas de ordem geral em apoio à 

atividade editorial da empresa compreendendo a prospecção de mercado para cotação 

de preços, pagamentos e controles decorrentes da confecção de capas das publicações 

e serviços de tradução de textos de autores estrangeiros, cadastro das obras no sistema 
além de contatos e assistência aos autores com obras publicadas pela Editora 

envolvendo o trânsito de originais, pagamentos de direitos autorais, formalização de 
contratos,  etc. 

 

 Cuida da parte burocrática da unidade controlando o caixa para fazer frente às 

pequenas despesas (taxi, refeições, correio e outros), pagamento de contas dos 
serviços públicos (água, energia elétrica, impostos, etc.), trânsito de correspondência 

além de intermediar assuntos referentes à administração do pessoal junto a Sede. 

 

 Responsabiliza-se pelo bom estado e conservação predial da Unidade cotando o serviço 

e contratando e orientando o trabalho de Pedreiros, Eletricistas, Encanadores e outros 

profissionais para manutenção do patrimônio.  

 

 Orienta e acompanha a organização, limpeza e disciplina na Unidade, incluindo serviços 

de Copa, visando seu bom desempenho e contribuição para os resultados da empresa, 

treina os subordinados e participa, com o superior, no processo de movimentação de 

pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões). 
 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Editorial coordena e/ou executa tarefas administrativas de ordem 

geral em apoio à atividade editorial da empresa compreendendo prospecção do mercado para 

cotação de preços na confecção de capas e serviços de tradução de textos, contatos e 

pagamentos de autores além de serviços diversos referentes à manutenção da Unidade e 

suporte aos funcionários. 

Supervisiona 1 Auxiliar de Serviços Gerais. 

 

 

 



 

(cont.) 

 Periodicamente participa de reuniões do Conselho Editorial e apresenta mapas e 

quadros demonstrativos diversos para avaliação do desempenho da Unidade além de 

informar-se sobre a programação de obras a serem publicadas, para controle.  

Responsabiliza-se pela confecção da ata da reunião para “follow-up” das medidas 
aprovadas. 

 
 Supervisiona 1 Auxiliar de Serviços Gerais. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração de Empresas, Economia, Ciências 
Contábeis) 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


