
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador Recursos Humanos 
 

Função: Coordenar o 
processamento da Folha de 

Pagamento, registros e 
controles de pessoal e 

atividades operacionais de RH 

Área: Recursos Humanos 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de RH 

 

Área: Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente  orienta,  supervisiona e/ou executa serviços diversos para o registro e 

controle do pessoal, abrangendo: preparação e emissão da Folha de Pagamento 
(apontamento da frequência, alterações funcionais, liberação para os créditos bancários 

e recolhimentos periódicos), processamento de férias e rescisões (emissão dos recibos, 
cálculos, depósitos bancários, atualização da carteira profissional, etc.), contratação de 

novos funcionários (registro funcional, emissão de crachás, inserção nos convênios, 

etc.), atendimento ao público interno, etc. zelando pelo cumprimento das exigências 
legais e controles internos da empresa. 

 
 Orienta, supervisiona e/ou executa atividades operacionais para a administração dos 

recursos humanos da empresa visando sua atração, manutenção, desenvolvimento e 

motivação compreendendo o recrutamento e seleção de novos funcionários, prospecção 
e contratação de treinamentos, concessão e atendimento de benefícios, controles de 

higiene, saúde e segurança no trabalho e participação na implantação de projetos 

esporádicos da área. Responsabiliza-se pela emissão e divulgação de comunicados 
internos referentes às práticas de RH. 

 

 Coordena as atividades de prevenção de acidentes de trabalho e aspectos de saúde 

ocupacional, nos termos da legislação vigente, abrangendo estudos para segurança nas 
operações, controle de acidentes, emissão e atualização de certidões e programas 

vinculados à área (PCMSO, PPRA e outros), atuação da CIPA, etc. além da organização 

do arquivo da documentação legal correspondente ao serviço de HST. 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Recursos Humanos orienta, supervisiona e/ou executa serviços 

diversos para o registro e controle do pessoal, abrangendo a preparação e emissão da Folha 

de Pagamento, processamento de férias e rescisões, contratação de novos funcionários, 

execução e recolhimentos dos encargos trabalhistas, etc. bem como atividades operacionais na 

administração dos recursos humanos, como: recrutamento e seleção, treinamento e benefícios, 

além da higiene e segurança no trabalho. 

Supervisiona 4 Assistentes e 1 Técnico de Segurança. 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 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, pesquisas, orientações de consultorias ou 

participação em treinamentos e seminários. Atualiza os superiores sempre que 

necessário. 

 

 Libera o pagamento de Notas Fiscais de agências que administram funcionários 

temporários ou terceirizados: confere o total de horas trabalhadas, apura eventuais 
descontos, controla reajustes e solicita o devido pagamento.  Confere e autoriza o 

pagamento a fornecedores de serviços controlados pela área (convênios, restaurante, 
transporte, exames médicos periódicos e outros). 

 

 Orienta e acompanha a 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 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. 

 Prepara e emite 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. 

 Orienta o processamento de documentos diversos em cumprimento da legislação 

vigente (DIRF, Declaração de Rendimentos, PIS, RAIS, Contribuições Sindicais e 

outros). Confere os dados, envia aos órgãos destinatários e arquiva as cópias, para 

controle e atendimento da fiscalização bem como. 

 Acompanha a atualização, conforme orientação, das tabelas de IRRF e INSS e a 

inserção no sistema para aplicação em sua rotina de cálculos e pagamentos de natureza 

trabalhista. 

 Eventualmente orienta a emissão de certidões negativas de débitos trabalhistas e 

previdenciários (GPS, FGTS) , para apurar e corrigir possíveis irregularidades visando 

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

 Atende à fiscalização ou Auditores que comparecem á empresa para avaliação dos 

processos internos ou atendimento da legislação: busca e expõe os documentos, 

esclarece dúvidas, justifica ações e, se orientada, corrige eventuais divergências. 

Responsabiliza-se pelo suporte à Consultoria Trabalhista da empresa na preparação e 
juntada de documentos para a defesa da empresa frente às ações trabalhistas e 

previdenciárias e pode, inclusive, atuar como Preposto. 
 

 Supervisiona 4 Assistentes e 1 Técnico de Segurança. 
 

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



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração de Empresas, Direito, Psicologia, 

Tecnologia em RH) 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 
 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


