
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Escrituração Fiscal 
 

Função: Coordenar as 
atividades de faturamento e 

escrituração fiscal da empresa 

Área: Fiscal 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Controller 

 

Área: Controladoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona a emissão do faturamento da empresa 

observando o ágil e correto  processamento, encaminhamento e controle da 

documentação para liberação dos produtos pela Expedição. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona a escrituração fiscal da empresa compreendendo a 

análise e validação dos documentos (notas fiscais de produtos e serviços 

comercializados ), apuração dos tributos, emissão das Guias e recolhimentos, para 
a devida contabilização e controles. 

 

 Mantém atualizado o cadastro interno de produtos para parametrização do sistema 

e orientação do faturamento, contabilização, compras, etc. Acessa o sistema 

informatizado da empresa, insere ou altera dados dos produtos novos ou 
existentes, baseando-se em informações da área Comercial ou Industrial. 

 

 Responde pela atualização e guarda da documentação legal da empresa ( Contrato 

Social, Inscrição do CNPJ, Certidões e outros): renova assinaturas dos Diretores e 
Procuradores, altera dados cadastrais, reproduz cópias, arquiva e/ou dá 

encaminhamento aos Órgãos Públicos. 

 

 Mantém-se informado sobre a legislação fiscal através da leitura de boletins, 

periódicos oficiais, indicações de Auditoria, etc. para melhor orientação das suas 
atividades e equipe de trabalho. Pode, eventualmente, atender á fiscalização 

tributária e Auditores prestando os esclarecimentos necessários, dirimindo dúvidas, 
liberando documentos, etc. 

Descrição sumária: 

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

e escrituração fiscal dos produtos e serviços comercializados pela empresa, 

compreendendo a emissão de faturas, análise e apuração dos tributos, emissão de Guias e 

recolhimentos. 

Responde pela atualização e guarda da documentação legal da empresa providenciando 

renovação de assinaturas, , alterações cadastrais e encaminhamento aos Órgãos Públicos. 

Supervisiona 1 Analista Fiscal, 1 Faturista e 1 Auxiliar de Escrituração Fiscal. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Periodicamente coordena a apuração dos tributos municipais, estaduais e federais 

decorrentes da atividade da empresa, a emissão das respectivas Guias e 
encaminhamento para pagamento, preparação e despacho de documentação 

diversa (cartas, formulários, declarações, etc.) para comprovação dos 
recolhimentos aos Órgãos Públicos envolvidos bem como a emissão dos informes 

de rendimentos aos prestadores de serviços , para efeitos de declaração anual de 
IR . 

 

 Supervisiona 1 Analista Fiscal, 1 Faturista e 1 Auxiliar de Escrituração Fiscal. 

 

 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 em legislação tributária 

 
 

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 
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