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Descrição detalhada: 
 

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

documentos em geral) conforme orientação do superior. Colhe assinaturas, despacha o 
documento e arquiva as cópias. 

 

 Faz e atende ligações telefônicas : localiza os contatos, faz e transfere as ligações ou  

identifica a chamada, tria o assunto, anota recados e encaminha ao superior. 
 

 Organiza a agenda do superior registrando eventos, reuniões, apresentações, etc. e 

antecipa as informações alertando-o dos compromissos. 
 

 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.  
 

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

conforme orientações do superior. 

 
 Organiza eventos e palestras com a participação dos Doutores (Presidência e artistas): 

atende e avalia o propósito do evento de acordo com a política da ONG, presta 

informações sobre o custo , recursos e disponibilidades de datas, bloqueia a agenda, 
acompanha a formalização do evento com a emissão do cadastro , contrato e outros 

documentos, agenda reuniões para acerto dos detalhes, convoca os artistas envolvidos 

conforme orientação, monitora a montagem do local do evento, providencia o 
transporte,  etc. Após a realização do evento solicita “feedbacks” para apreciação do  

Descrição sumária: 

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

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

ligações telefônicas , e-mails e correspondência, recepção de visitantes , reprodução de cópias 

, arquivamento de documentos, assistência em reuniões, programação e reserva de 

viagens,preparação e emissão de mapas e quadros demonstrativos diversos.   

 



 
(cont.) 

 superior, cadastra a empresa-cliente no sistema para controle e providencia a emissão 

de Notas Fiscais para o 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  para a Diretoria,  distribuição de agendas e brindes, 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. 

 
 Mensalmente prepara relatórios e planilhas destinadas aos hospitais que integram a 

rede de atendimento da ONG informando sobre a atividade no período, para ciência e 

cadastro: número de visitas, crianças atendidas, cancelamentos, autorizações para a 

entrada de visitantes, etc. 
 

 Controla as  diárias devidas aos  artistas observando a frequência das atividades, 

ausências e substituições e comparando com os registros recebidos dos mesmos, 
liberando os dados para a efetivação do devido pagamento. 

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

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

 

 Cuida de reservas de passagens e hospedagem da Diretoria e funcionários quando em 

viagem. Faz os contatos, cota preços,  informa-se sobre as disponibilidades de horários 
e vagas, confirma e informa os interessados; controla o recebimento e encaminhamento 

das faturas  para pagamento bem como faz a prestação de contas para reembolso ou 
controle das despesas. 

 

 Pode efetuar serviços bancários como depósitos, pagamentos, etc. conforme 

orientações. 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Letras, Comunicação) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e Idioma (inglês) básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 

 
 

 

 
 

 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

• Administração do tempo 

• Agilidade raciocínio 
• Atendimento ao cliente 

• Atenção 
• Comunicação 

• Dinamismo e pronto atendimento 

• Espírito de equipe 
• Iniciativa 

• Potencial para aprendizagem 
• Relacionamento pessoal 
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