
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Recursos Humanos 
 

Função: Gerenciar as 
atividades de RH 

Área:   RH 

 

Revisão:  0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor geral Área:  Diretoria Geral 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Planeja, coordena e supervisiona as atividades de recursos humanos da empresa 

abrangendo todos os subsistemas da área  visando atrair mão-de-obra (recrutamento e 
seleção), retenção (remuneração e benefícios), motivação e desenvolvimento de   

pessoal (treinamento) bem como aspectos de administração de pessoal (folha de 
pagamento e obrigações trabalhistas) além da legislação pertinente visando manter os 

padrões de produtividade e qualidade da empresa. 

 
 Mantém-se atualizado em relação a novas técnicas e sistemas do mercado mediante 

pesquisas e estudos diversos abrangendo novos procedimentos, alterações na legislação 

e comportamento sindical. Contata consultorias, órgãos públicos e entidades de classe 
para atualizar suas informações para benefício da empresa. 

 
 Periodicamente emite e/o avalia relatórios gerenciais sobre o desempenho da área 

visando aprimorar  ou desenvolver suas atividades. 

 

 Atende Auditores, Fiscais, representantes sindicais para a solução de pendências 

administrativas ou negociações visando a   adoção de novas atividades, alterações de 
sistemas de trabalho, etc. Atende a fornecedores visando a aquisição ou substituição   

de serviços ou equipamentos para a área. 

 

 Anualmente prepara o Orçamento Financeiro para viabilizar recursos para o 

desenvolvimento ou aquisição de projetos de RH para a empresa, submete à aprovação 
do superior e acompanha a alocação das despesas visando a manutenção dos limites 

estabelecidos. 

 
 Eventualmente desenvolve novos projetos para implantação na área visando padrões de 

excelência nos sistemas adotados. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral planeja, coordena e supervisiona a administração dos recursos 

humanos da empresa visando a adoção e controle de sistemas para a atração, retenção, 

motivação e desenvolvimento do pessoal visando manter o nível de produtividade e satisfação 

no trabalho para  o alcance dos objetivos da empresa atentando para o comportamento do 

mercado e legislação específica. 

Supervisiona 3 pessoas entre Coordenador de Adm. Pessoal, Analista de RH e Assistente de 

Adm. Pessoal. 

 

 



 
(cont.) 

 

 Supervisiona 3 pessoas entre Coordenador de Adm. Pessoal, Analista de RH e Assistente 

de Adm. Pessoal. 

 

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

 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Pós Superior completo (Administração) 
 
 
Habilidades técnicas: 
Idioma Inglês intermediário 
Office básico 
 
Experiência  acumulada:   
De 5 a 10 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

• Atendimento ao cliente 
• Capacidade de decisão 

• Comunicação 
• Criatividade e inovação 

• Espírito crítico 
• Liderança 

• Planejamento e controle 

• Proatividade 
• Relacionamento interpessoal 

• Visão estratégica 
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