
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador Administrativo 
 

Função: Coordenar as 
atividades administrativas da 

Unidade de Produção 

Área: Administração 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Industrial 

 

Área: Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena e supervisiona as atividades de vigilância, recepção , telefonia e 

serviços gerais da empresa abrangendo a monitorização dos ambientes e movimentação 

de pessoas para segurança e prevenção de furtos, recepção e encaminhamento de 

visitantes, atendimento telefônico, preparação de café para funcionários, apoio ao 

serviço de refeições e limpeza das dependências da empresa, entre outras, para suporte 

à Unidade. 

 Faz compras de insumos, materiais de limpeza e serviços  para suprimento da Unidade. 

Contata fornecedores, levanta preços, condições de pagamento e de entrega e decide 

pela melhor oferta, programando e controlando a entrega; encaminha a documentação 

correspondente para contabilização e pagamento. 

 Administra o “ pequeno caixa” da Unidade para fazer frente a despesas gerais de baixo 

valor (reembolso de transporte e refeições, compras simples, etc.). Desembolsa o valor 

e arquiva os comprovantes para reposição periódica do numerário e contabilização das 

despesas. 

 Recebe, confere, classifica e encaminha documentos diversos referentes a 

compromissos da empresa para pagamento e contabilização bem como  distribui aos 

destinatários a correspondência  recebida através dos malotes internos. 

 Secretaria o superior na redação e digitação de correspondência, contatos telefônicos, 

organização do arquivo, reserva de passagens e de hotéis, elaboração de atas de 

reuniões e outras atividades de apoio. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Industrial coordena, supervisiona e/ou executa serviços 

administrativos de apoio à Unidade, compreendendo compra de materiais, pagamento de 

pequenas despesas, execução de serviços de Copa e limpeza geral, encaminhamento de 

documentos para contratações, demissões e processamento da Folha de Pagamento bem 

como a preparação e emissão de correspondência, mapas e quadros demonstrativos diversos 

para avaliação do desempenho da Unidade. 

Supervisiona as atividades de 1 Recepcionista, 2 Vigias e 3 Auxiliares de Serviços Gerais 

 

 



 

(cont.) 

 Presta assistência a funcionários agendando consultas médicas, avaliando a concessão 

de empréstimos pessoais e outras atividades de apoio, de acordo com as diretrizes da 

empresa. 

 Controla o material de escritório da Unidade: atende solicitações  mediante requisições, 

mantém registros para controle e providencia a reposição do estoque, quando 

necessário. 

 Acompanha as condições e performance do equipamento instalado  sob sua 

responsabilidade solicitando sua manutenção , substituição ou novos investimentos, 

seleciona, avalia e treina subordinados, sugere e/ou participa da implementação de 

normas e procedimentos  visando o bom desempenho da área e sua contribuição para 

os resultados da empresa. 

 Periodicamente prepara e encaminha documentos (Carteira Profissional e dados 

pessoais) e planilhas (relatórios de ocorrências de apontamento da frequência) para a 

contratação e demissão de funcionários, pagamento de férias e processamento da Folha 

de Pagamento bem como recebe, distribui e colhe assinaturas de contratos, recibos e 

contracheques. 

 Eventualmente faz homologações de rescisões contratuais junto à Justiça do Trabalho 

acompanhando ex-funcionários, dirimindo dúvidas, colhendo assinaturas nos 

documentos e encaminhando ao Escritório Central, para arquivo. 

 Supervisiona as atividades de 1 Recepcionista, 2 Vigias e 3 Auxiliares de Serviços Gerais. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior (Administração de Empresas, Contabilidade) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de atualização ou reciclagem na área 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


