
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador Administrativo Financeiro 
 

Função: Administração e 
Finanças 

Área: Administração e Finanças 
 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Diretor Executivo 

Área: Administração e 

Finanças 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e/ou executa o controle dos pagamentos, recebimentos e 

escrituração fiscal da ONG zelando pelo cumprimento dos compromissos de acordo com 

o planejamento estabelecido em orçamento: acompanha vencimentos das contas a 

pagar e a receber, observa a correta incidência e recolhimento da tributação sobre 
entradas e saídas, mantém-se atento à movimentação bancária para viabilizar os 

compromissos ou aplicações, libera compras e aquisição de serviços, etc. 
 

 Distribui, orienta e/ou executa atividades para a adequada administração do pessoal 

abrangendo os processos de admissão e demissão, controle de férias, preparação e 

emissão da folha de pagamento, apuração e recolhimento dos encargos trabalhistas 
além da compra, contratação e distribuição dos benefícios definidos pela ONG aos 

funcionários acompanhando os processos sob responsabilidade da Contabilidade 
terceirizada. 

 

 Zela pela adequada contabilização e auditoria das atividades da ONG monitorando o 

trabalho terceirizado executado por prestadores de serviço bem como responsabiliza-se 
pela organização dos arquivos dos documentos. 

 

 Mantém contatos com instituições bancárias, clientes, fornecedores, etc. negociando 

condições contratuais, taxas, vencimentos de contas, atualizando cadastros, etc. 

conforme normas e procedimentos estabelecidos. 
 

 Mensalmente prepara mapas , relatórios e quadros demonstrativos detalhando a 

posição econômico-financeira da ONG e confrontando-a com o planejamento definido 
anualmente participando e fazendo apresentações em reuniões com a Diretoria. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Executivo distribui, orienta e/ou executa o controle de Contas a 

Pagar, Contas a Receber, Escrituração Fiscal e Administração de Pessoal da ONG bem como a 

gestão  dos seus recursos financeiros de acordo com o planejamento estabelecido. 

Supervisiona 2 Analistas e 1 Assistente Administrativo Financeiro. 

 



 
(cont.) 

 
 Anualmente prepara e consolida o orçamento econômico-financeiro da ONG abrangendo 

a previsão  de receitas , despesas, investimentos, etc. para viabilizar os projetos para o 
período, apresenta, discute e/ou corrige os dados conforme orientações da Diretoria. 

 

 Periodicamente atende Auditores Externos bem como Fiscais de órgãos públicos 
prestando esclarecimentos, dirimindo dúvidas, efetuando correções, etc.  
 

 Eventualmente gera relatórios para a prestação de contas junto a patrocinadores, 

parceiros, órgãos públicos, etc. referentes à aplicação dos recursos da ONG e emissão 
de certificados para viabilização de isenção fiscal. 

 

 Monitora a emissão de Certidões Negativas de Débito em todas as esferas zelando pelo 

cumprimento dos compromissos fiscais e atendimento de órgãos públicos e outras 
instituições que solicitam a atualização do documento. 

 
 

 
 Pode atuar no desenvolvimento de projetos de informatização dos processos 

administrativos da ONG bem como a formalização de normas e procedimentos da área 

visando a agilização das rotinas, otimização de recursos, segurança no manuseio de 

informações, etc. 
 

 Supervisiona 2 Analistas e 1 Assistente Administrativo Financeiro. 

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

 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Contabilidade, Economia) 
 
 
Treinamentos:  

Office intermediário 

    Access, Banco de Dados, Software de Gestão (SAP, ERP) 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Capacidade de decisão 

 Capacidade de supervisão 

 Comunicação  

 Controle emocional 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Temperança 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                          Data:  01/05/2012 
                                                                                                                                      

 



 


