
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor Administrativo 
 

Função: Supervisionar as 
atividades administrativas das 

unidades regionais 

Área: Operações 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente de Operações 
 

Área: Operações 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona as atividades administrativas da unidade 

regional (MG ou PA) em apoio aos serviços e ao corpo técnico que atua nas 

dependências dos clientes da empresa compreendendo o controle e execução das 

Ordens de Serviço (instalação e manutenção de terminais), entrada e saída de materiais 
(rádio, antenas, componentes, ferramentas, etc.), emissão de documentos, cadastro de 

equipamentos, medições para fins de faturamento, etc. 
 

 Distribui, orienta e supervisiona as atividades administrativas decorrentes do processo 

burocrático da unidade, envolvendo a emissão de requisições de compra, de 

pagamentos e ao Almoxarifado, agendamento de viagens, organização do arquivo, 
atendimento telefônico, recepção de visitantes, reprodução de cópias, etc. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona a administração do pessoal da unidade abrangendo os 

registros e controles dos funcionários, distribuição dos benefícios, controle do ponto, 
recebimento de atestados, emissão de crachás, controle de horas extras, segurança no 

trabalho, etc. além de incumbir-se das funções delegadas pela área de RH na Matriz em 
processos de recrutamento e seleção, treinamento, ações trabalhistas e outras. Atua na 

mobilização ou desmobilização dos projetos implicando na movimentação de 

funcionários pelas unidades da região cuidando da identificação individual, guarda e 
controle dos documentos pessoais, etc. Pode, eventualmente, atuar como Preposto da 

empresa frente a ações trabalhistas, mediante orientações. 
 

 Responde pelo controle e atualização da documentação das equipes designadas aos 

clientes prontificando-se a demonstrar o recolhimento de impostos, controle de 

atestados médicos e o cumprimento documentado das obrigações trabalhistas, 
conforme cláusulas contratuais. Cuida da divulgação e orientação à equipe regional das 

diretrizes dos clientes (disciplina, obediência às normas internas, segurança, etc.). 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Operações distribui, orienta e supervisiona as atividades 

administrativas da unidade regional (MG ou PA) em apoio aos serviços técnicos prestados aos 

clientes (instalação e manutenção de terminais, transferência de materiais, controle do 

faturamento, etc.). 

Responsabiliza-se pela administração do pessoal da unidade cuidando dos registros e controles 

dos funcionários e aplicação das diretrizes da política de RH da empresa. 

Supervisiona cerca de 10 Assistentes Administrativos e 1 Técnico de Segurança. 

 



 
 
 (cont.) 

 Mantém-se atento aos detalhes da legislação trabalhista, tributária e cível e aspectos 

locais aplicáveis aos contratos mantidos pela empresa junto aos clientes mediante 

leitura de bibliografia especializada, pesquisas de mercado, acessos à Internet, 
referências do mercado, etc. visando atualizar as áreas envolvidas. Responsabiliza-se 

pela observação e orientação das diretrizes das Normas ISO de qualidade aplicáveis à 

regional visando a manutenção da certificação de qualidade dos produtos. 
 

 
 Periodicamente prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área 

para apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas nas quais 

discutem-se resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio, elaboração do 
budget, etc. visando  atingir melhores resultados no seu campo de atuação bem como 

responsabiliza-se pela organização dos recursos da área e administração da equipe de 

trabalho (treina os subordinados, ativa e participa nos processos de   seleção, 
transferências, promoções e demissões), utilizando-se, inclusive, dos recursos 

eletrônicos disponíveis, além  de orientar a ordem, limpeza, segurança e disciplina na 
área. 

 

 Supervisiona cerca de 10 Assistentes Administrativos 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 (Adm. Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                            Cursos de atualização e reciclagem na área de atuação 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                         Data: 01/02/2014 

 

 


