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Descrição detalhada: 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o processamento de admissões de 

novos funcionários abrangendo a emissão dos prontuários e fichas de registro, 

preenchimento da CTPS, abertura de conta bancária, entrega de crachás, vales e 

cartões de benefícios (VT, VR e assistência médica) , cadastramento no sistema e 

prestação das orientações necessárias aos admitidos. Providencia cópias dos 

documentos, colhe assinaturas para formalizar o processo, abre as pastas individuais e 

arquiva. 

 Orienta, supervisiona e/ou formaliza demissões conforme orientações abrangendo o 

lançamento das informações no sistema,  cálculos, cancelamento dos benefícios,  baixa 

nos documentos, programação da realização dos exames médicos demissionais, 

emissão da documentação necessária, solicitação do crédito das verbas rescisórias e 

acompanhamento da homologação junto ao Sindicato da categoria. 

 Orienta, supervisiona e/ou controla e processa as férias dos funcionários observando o 

vencimento dos períodos aquisitivos de acordo com a legislação observando o período 

aquisitivo,   cálculos, atualização de documentos, impressão dos recibos, recolhimento 

de  assinaturas e solicitação do crédito bancário dentro dos prazos legais. Orienta ou 

presta orientações aos funcionários quanto aos detalhes do pagamento e datas de saída 

e retorno. 

 Orienta e/ou mantém o controle do ponto eletrônico para apuração de faltas, atrasos, 

serviços extraordinários, ausências médicas ou legais, alterações de horário e local de 

trabalho, etc. para elaboração da folha de pagamento. Orienta o acesso ao sistema e 

atualização das marcações, conforme orientação, para controle de pagamentos e 

descontos. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de RH orienta, supervisiona e/ou executa serviços diversos para a 

administração do pessoal abrangendo o atendimento dos funcionários, o controle das 

marcações do “ponto”, a preparação da Folha de Pagamento, concessão de benefícios, 

processamento de férias, 13º. salário e rescisões, contratação de novos funcionários, 

segurança do trabalho, execução e recolhimentos dos encargos trabalhistas, etc. além do 

processamento de informações da área para o Sistema ISO de qualidade. 

Supervisiona 1 Assistente de Administração de Pessoal, 1 Recepcionista e 2 Auxiliares de 

Serviços Gerais. 

 

 

 



 
(cont.) 
 

 Atende as áreas e funcionários orientando-os sobre a legislação trabalhista e 

previdenciária, cláusulas sindicais, acordo coletivo de trabalho, políticas internas, etc. 

visando a sua correta aplicação e prevenção de passivos trabalhistas. 

 Mantém-se atento às alterações na legislação (trabalhista, fiscal, previdenciária, etc.) 

que possam afetar sua rotina de trabalho e procedimentos internos através de acessos 

à Internet, leitura de boletins e informativos, orientações de consultorias, etc. Atualiza 

os superiores sempre que necessário. Mantém-se atento aos relatórios e documentos 

referentes à legislação de segurança no trabalho observando a realização de exames, 

distribuição e controle de EPIs. 

 Cuida da observância aos preceitos da Política de Qualidade da empresa (Sistema ISO) 

abrangendo a atualização de documentos (descrições e registros de treinamento, por 

exemplo), elaboração de estatísticas sobre  indicadores de desempenho, arquivo de 

documentos, etc. Informa a área responsável pelo processo em caso de eventuais 

ocorrências que possam comprometer a manutenção do certificado de qualidade e 

executa as correções, conforme orientação.  

 Orienta e supervisiona os serviços de Recepção, Limpeza e Copa do Escritório Central. 

 Mensalmente orienta, supervisiona e/ou executa o processamento da folha de 

pagamento da empresa desde a importação dos dados do ponto eletrônico,  

lançamentos manuais referentes a abonos de faltas, licenças, alterações cadastrais, 

entre outros, emissão dos relatórios e recibos de pagamento até a solicitação dos 

créditos bancários bem como cuida da emissão e entrega dos relatórios legais, 

provimento e recolhimento dos encargos trabalhistas devidos. Orienta e/ou atende a 

funcionários esclarecendo-os quanto a eventuais dúvidas e fazendo as devidas 

correções, se necessário. Quinzenalmente prepara o adiantamento salarial 

compreendendo atualizações e respectivos créditos bancários. 

 Acompanha a entrega de documentos solicitados pelas empresas clientes, para controle, 

sob a forma de arquivos eletrônicos e físicos referentes Folha de Pagamento, encargos  

obrigações trabalhistas e movimentação de pessoal. 

 Orienta e/ou procede ao cálculo, compra e distribuição dos vales transporte e refeição 

para o período com base no número de funcionários, dias úteis e percursos cadastrados 

bem como apura a quantidade de exames admissionais e demissionais para pagamento 

ao prestador de serviços. Atualiza o número de funcionários e dependentes para efeitos 

de assistência médica e seguro de vida e notifica os fornecedores, para controle. 

 Periodicamente controla os vencimentos dos períodos de experiência cumpridos pelos 

novos funcionários notificando aos respectivos gestores para informar sobre sua 

efetivação ou descontinuidade do contrato, visando eventuais problemas legais, bem 

como alterações funcionais. 

 Faz provisões para o pagamento de férias, 13º. Salário,  encargos, benefícios, etc. com 

base no número de funcionários, movimentações futuras, alterações legais, datas, etc. e 

informa à área financeira, para planejamento e controle. 

 



 
 
(cont.) 

 

 Orienta a emissão de quadros demonstrativos, mapas, estatísticas e outros indicadores 

sobre a área (índices de absenteísmo, “turnover”, horas extras, acidentes, custo de 

benefícios, etc.) para apreciação e providencias do superior. 

 Anualmente orienta o processamento da emissão de documentos diversos em 

cumprimento da legislação vigente (DIRF, Declaração de Rendimentos, RAIS e outros). 

Confere os dados , envia aos órgãos destinatários e arquiva as cópias, para controle e 

atendimento da fiscalização. 

 Prepara e emite a Folha de Pagamento referente à distribuição dos resultados (PLR) 

conforme orientações do superior quanto a valores e datas de pagamento. 

 Eventualmente solicita a emissão de certidões negativas de débitos trabalhistas e 

previdenciários (GPS, FGTS) , apura e corrige possíveis irregularidades visando manter o 

atendimento da legislação e solicitações de auditorias e órgãos de fiscalização. 

 Participa, com o superior, no atendimento a Fiscais e Auditores quando de inspeções 

para avaliação e/ou correção de procedimentos legais  não cumpridos. 

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

 Supervisiona  1 Assistente de Administração de Pessoal, 1 Recepcionista e 2 Auxiliares 

de Serviços Gerais. 

 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

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

Treinamentos:  Office básico 

                            Cursos de atualização e reciclagem na área de atuação 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                         Data: 01/02/2014 



 

 


