
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador de Contratos e Faturamento  Função: Administração de 

contratos, faturamento e  

recebimento. 

Área: Contratos 

 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Gerente Comercial Área:  Contratos 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente administra os contratos da empresa com clientes zelando pela prestação 

dos serviços nas condições, valores e margens negociadas: recebe e analisa solicitações 

de adicionais ao contrato (número de pessoas, consumo de materiais, compra de 

acessórios, etc.) avaliando os termos contratuais, aprova ou encaminha à área 
Comercial para negociação bem como acompanha vencimentos e renovações, corrige os 

valores de reajuste e providencia garantias contratuais (carta de fiança, por exemplo), 
quando solicitado. 

 
 Orienta e supervisiona a emissão e recebimento do faturamento da empresa junto aos 

clientes compreendendo desde a emissão das Notas Fiscais, encaminhamento e seu 

pagamento através de créditos bancários até a cobrança e negociação de novos prazos 

na eventualidade de atrasos. 
 

 

 Coordena o atendimento de reclamações de clientes quanto à prestação dos serviços: 

recebe as reclamações quando de visitas ou através de e-mails e contatos telefônicos, 

repassa aos responsáveis para providencias, faz o “follow up” para a solução, 

retornando ao cliente. Registra a ação para ciência e controle do superior. 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, 

para avaliação do superior. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Comercial administra os contratos da empresa com clientes zelando 

pela prestação dos serviços nas condições, valores e margens negociadas além de orientar e 

supervisionar a emissão e recebimento do faturamento. 

Supervisiona 1 Assistente de Faturamento. 

 

 



 

(cont.) 

 Visita clientes para estreitar o relacionamento comercial para melhoria dos serviços, 

esclarecer dúvidas quanto ao contrato, receber e encaminhar pedidos de extensões 

contratuais, etc. zelando pela manutenção da boa imagem da empresa e atentar para 

perspectivas de novas oportunidades de negócio. 

 Supervisiona 1 Assistente de Faturamento. 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Economia) 
 
 
Habilidades técnicas: 
 

Office básico 

Matemática Financeira 
Curso intensivo Contratação Adm. Pública 
 
 
Experiência  acumulada:   
 

De 3 a 5 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Liderança 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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