
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de RH 
 

Função: Coordenar as 
atividades de RH da empresa 

Área: RH 

 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor Administrativo Área:  Diretoria 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente efetua o recrutamento e seleção de novos funcionários para o 

preenchimento de vagas. Recebe as requisições de pessoal, analisa o perfil da vaga, 

acessa fontes de currículos, convoca os candidatos para entrevistas e testes e 
acompanha a decisão das áreas para comunicação aos selecionados e dar início ao 

processo de contratação. 

 

 Faz a integração dos novos funcionários através de palestras durante as quais 

apresenta os regulamentos internos, benefícios, condições de trabalho, segurança, etc. 

visando a melhor adaptação possível dos recém chegados às suas atividades. 

 

 Administra os benefícios que a empresa concede aos funcionários zelando pela sua 

eficácia e boa utilização para satisfação dos usuários e atendimento dos objetivos da 
empresa: acompanha os serviços do refeitório no fornecimento de refeições, café e 

lanches, convênio médico, transporte fretado e outros. 

 

 Atende a solicitações de treinamento das áreas visando o aprimoramento profissional 

dos funcionários: recebe o levantamento das necessidades de treinamento, pesquisa os 

recursos (entidades de treinamento, cursos e profissionais), efetua as inscrições, orienta 

os treinandos quanto à participação e cobra as avaliações de conclusão dos cursos, para 
controle e apreciação das áreas. 

 

 Controla a atualização dos salários decorrentes de promoções, reajustes individuais  ou 

coletivos visando a aplicação da legislação trabalhista e acordos sindicais. Orienta os 
registros nos prontuários e carteiras profissionais bem como a emissão de 

comunicações aos beneficiados, para ciência. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Administrativo distribui, orienta e/ou executa atividades diversas 

para a atração, retenção e desenvolvimento dos recursos humanos da empresa bem como 

orienta a preparação e fechamento da Folha de Pagamento além de obrigações trabalhistas 

como férias, admissões e rescisões, recolhimentos fiscais e outros. 

Supervisiona 2 Assistentes de Administração de Pessoal. 

 

 

 



 

(cont.) 

 Acompanha os processos de rescisões e férias visando o cumprimento da legislação e 

normas internas além de atender ao fechamento da Folha de Pagamento. 

 

 Mensalmente orienta a preparação e emissão da Folha de Pagamento: acompanha o 

fechamento do ponto e lançamentos de descontos, confere os relatórios, créditos 
bancários e a emissão dos recibos de pagamento bem como cuida dos recolhimentos 

fiscais e encaminhamento das informações para a contabilização. 

 

 Periodicamente coordena a realização de exames médicos obrigatórios além da 

elaboração de programas de prevenção e controle de riscos à saúde e ambientais 
(PCMSO, PPP e outros) visando atender à legislação. Mantém contatos com prestadores 

de serviço, acompanha os trabalhos e, com base nos relatórios, pede providências para 
correções junto ao superior e outras áreas. 

 

 Anualmente orienta a preparação da Folha de Pagamento referente ao 13º. Salário bem 

como a emissão de relatórios e declarações (RAIS, Imposto de Renda, etc.) para 

cumprimento da legislação. 

 

 Supervisiona o trabalho de 2 Assistentes de Administração de  Pessoal. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Direito, Contabilidade) 
 
 
Habilidades técnicas:  
                         Idioma Inglês básico 
                        Office básico 

                        Cursos de legislação trabalhista e outros na área de RH 
 
Experiência  acumulada:   
                        De 5 a 10 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 
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