
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Contabilidade 
 

Função: Coordenar as 
atividades de contabilização 

da movimentação econômico-

financeira da empresa 

Área: Contabilidade 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Controller 
 

Área: Controladoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona as atividades de contabilização da empresa 

compreendendo a conferência, conciliação e lançamentos de documentos, pagamentos 
e recebimentos diversos além do controle do ativo fixo visando atender a legislação 

vigente, diretrizes internas e a emissão periódica de relatórios gerenciais de informação 
e controle (Balancetes, Demonstrativos de Lucros e Perdas e outros). 

 

 Orienta outras áreas da empresa sobre a emissão ou recepção de documentos, 

esclarece dúvidas sobre as rotinas de trabalho que possam afetar a contabilização e a 
exatidão dos resultados da empresa.  Pode requisitar ajuda de Auditores Externos para 

uma melhor orientação, informar-se junto a Órgão Públicos ou consultar bibliografia 
especializada. 

 

 Atende solicitações de bancos, órgãos públicos, fornecedores e outras entidades a 

respeito de informações cadastrais, emissão de relatórios, preenchimento de 
formulários específicos, etc. para atender a legislação e participar de concorrências.  

Recepciona fiscais, auditores e outros agentes para justificar ou esclarecer lançamentos 
contábeis, demonstração de resultados e outros pedidos que envolvam as atividades de 

sua área. 

 
 Mensalmente coordena os fechamentos contábeis do período para apuração dos 

resultados da empresa e cumprimento das obrigações legais: atualiza  provisões  

(devedores duvidosos e encargos trabalhistas, entre outros) e a posição dos 
empréstimos e financiamentos da empresa corrige variações cambiais, resume 

resultados de aplicações financeiras, orienta os lançamentos da folha de pagamento e 
cálculos de impostos, etc. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Controller distribui, orienta e supervisiona as atividades de contabilização da 

empresa, abrangendo a conferência, conciliação e lançamentos diários de documentos 

diversos, pagamentos e recebimentos além do controle do ativo fixo bem como 

responsabilizando-se pelos fechamentos periódicos, ajustes, emissão e avaliação dos 

resultados periódicos através de Balancetes, Demonstrativos de Resultados e relatórios 

gerenciais. 

Supervisiona 2 Analistas Contábeis. 

 

 

 



 
(cont.) 

 
 

 Prepara, monta e emite relatórios gerenciais sobre o desempenho econômico-financeiro 

da empresa no período (balancetes, demonstração de resultados, etc.) para apreciação 
do superior, Diretoria e cumprimento das obrigações legais. Pode efetuar breves 

comentários no texto para quaisquer esclarecimentos, destacar pontos para avaliação 

superior e  tomada de decisões. 
 

 Anualmente processa o fechamento contábil do período e providencia a emissão de 

relatórios, demonstrativos, declarações, livros contábeis e outros reportes para atender 
a legislação e apreciação do desempenho da empresa pela Diretoria e Acionistas. 

Responsabiliza-se pela preparação e emissão da Declaração do Imposto de Renda da 
empresa submetendo-a ao superior para apreciação e liberação. 

 

 Supervisiona 2 Analistas Contábeis. 

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

 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Ciências Contábeis) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                           Cursos de atualização ou reciclagem da área 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 

 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


