
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Secretária Bilíngue de Diretoria 
 

Função: Secretariar a 
Diretoria da empresa 

Área: Diretoria 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente redige e/ou digita textos bilíngues diversos (correspondência, relatórios, 

documentos em geral) conforme orientação do superior. Colhe assinaturas, despacha o 

documento e arquiva as cópias. 

 

 Faz e atende ligações telefônicas nacionais e internacionais: localiza os contatos, faz e 

transfere as ligações ou  identifica a chamada, tria o assunto, anota recados e 

encaminha ao superior. 

 

 Recebe, tria , encaminha , arquiva ou expede a correspondência da Diretoria via 

Correios, SEDEX ou Courier mantendo os registros e controles necessários. 

 

 Recepciona e encaminha visitantes à Diretoria: anuncia a visita, acompanha-os à sala, 

oferece e providencia café e água. 

 

 Cuida da organização do arquivo de correspondência e documentos da Diretoria 

mantendo-os ordenados por assunto, data ou ordem alfabética: abre, retira ou repõe as 
pastas, remove o conteúdo para o arquivo-morto, etc. 

 

 Mantém a agenda do superior atualizando-a e lembrando-o de seus compromissos. 

 

 Acessa a Internet, abre , encaminha e-mails destinados à Diretoria ou responde-os 

conforme orientações do superior. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se  ao Diretor Geral  secretaria-o em suas atividades, compreendendo: redação e 

digitação bilíngue de relatórios e documentos em geral, atendimento , triagem e 

encaminhamento de ligações telefônicas e correspondência, recepção de visitantes dos 

superiores, reprodução de cópias , arquivamento de documentos, assistência em reuniões, 

programação e reserva de viagens, preparação e emissão de mapas e quadros demonstrativos 

diversos  bem como pagamentos e pequenas compras pessoais do superior. 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Cuida de reservas de passagens e hospedagem da Diretoria quando em viagem. Faz os 

contatos, cota preços,  informa-se sobre as disponibilidades de horários e vagas, 
confirma e informa o superior; controla o recebimento e encaminhamento das faturas 

das agências para pagamento. 

 

 Acompanha a ordem e limpeza das salas da Diretoria providenciando o serviço 

adequado, se necessário. Abre janelas para arejar o ambiente no início do expediente. 

 

 Executa serviços administrativos diversos em apoio à área, como: reprodução de cópias, 

cotação de preços para compras e serviços para a Diretoria, acompanhamento de 
registros de marcas e desenhos em órgãos especializados, auxílio na realização de 

eventos (Feiras e Convenções), preparação e emissão de mapas e  quadros 

demonstrativos para controles diversos, etc. 
 

 Controla e faz pagamentos de compromissos pessoais da Diretoria: acompanha as datas 

dos vencimentos, solicita os meios para pagamento e quita os débitos. Pode, também,  
efetuar pequenas compras pessoais a pedido do superior. 

 

 Eventualmente dá assistência a reuniões da Diretoria: prepara a sala, provê material, 

redige, reproduz e distribui a ata, convoca os participantes, etc. 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Letras, Administração de Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office intermediário 

                    Idioma (Inglês/Espanhol) nível intermediário para conversações , leitura e escrita 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 



 

 

 


