
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Contas a Pagar 
 

Função: Coordenar a 
programação e pagamento 

dos compromissos da empresa 

Área: Contas a Pagar 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente Financeiro 
 

Área: Finanças 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o controle das contas a pagar da 

empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos 

títulos, transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o 

cumprimento das obrigações financeiras. 

 

 Prepara previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de 

captação ou aplicação: apura o saldo bancário do dia anterior, analisa o fluxo de 

pagamentos e informa o superior para as providencias a serem tomadas em caso de 
captação de recursos ou aplicação financeira.  

 

 Cuida da organização e disciplina na área 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). 

 

 Periodicamente prepara o fechamento financeiro do período, para controle e 

providencias do superior: relaciona o movimento de contas a pagar bem como projeta o 
fluxo para o período seguinte viabilizando a captação de recursos ou aplicações. Emite 

mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, apara avaliação do 
superior. 

 

 Mantém atualizado o cadastro da empresa junto ás instituições bancárias para 

manutenção das linhas de crédito: atualiza os documentos, renova as assinaturas e 

encaminha. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Financeiro orienta, supervisiona e/ou executa o controle das contas 

a pagar visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras da empresa. 

Supervisiona até 5 Assistentes e Auxiliares. 

 

 

 



 

(cont.) 

 Dá suporte à área contábil ou Auditoria provendo-as de informações financeiras para os 

fechamentos periódicos, corrigindo lançamentos, esclarecendo dúvidas, etc. 

 
 Eventualmente contata fornecedores negociando pagamentos em atraso incluindo 

valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências. 

 

 Supervisiona o trabalho de até 5 Assistentes e Auxiliares de Contas a Pagar.   

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

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso superior completo (Administração, Economia, C. Contábeis, Gestão 

Financeira) 
 
 
 
Treinamentos:   
Módulo financeiro sistema Protheus 
(TOTVS) 

Matemática Financeira 

Office básico 
    

 
 
Experiência  acumulada:   

De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Relacionamento interpessoal  

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


