
ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNCOES 
CARGO: 

Assistente de Suporte Técnico Administrativo 

GRUPO OCUPACIONAL: 

Técnico Administrativo 
ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

Este cargo contempla as seguintes Áreas de Atuação: Apoio Administrativo e Financeiro 
 
JORNADA DE TRABALHO: 

8 horas diárias. 
 

 
 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO 
ESCOLARIDADE: 

Ensino Médio Completo 

EXPERIÊNCIA: 

 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA: 

De conformidade com a área de atuação.  
OUTROS REQUISITOS: 

Não exigidos 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar serviços e atividades de telefonia, condução de veículos, apoio administrativo e financeiro, 
informática e suporte técnico, bem como outras atividades correlatas, nas diversas unidades 
organizacionais do PARANACIDADE.  
 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

�  

ÁREA DE ATUAÇÃO: Apoio Administrativo e Financeiro 

� Efetuar o preenchimento das fichas de registro e cadastro de empregados, registrando as alterações 
verificadas no histórico funcional dos mesmos; 

� Realizar o controle de frequência dos empregados, registrando ausências e atrasos, conferindo 
atestados, verificando os abonos e efetuando os descontos correspondentes; 

� Realizar cálculos referentes às rescisões de contrato de trabalho, preenchendo recibos 
correspondentes e guias de recolhimentos; 

� Realizar cálculos em geral principalmente no tocante a encargos sociais e contribuições sindicais 
dentre outros, processando as respectivas guias; 

� Efetuar o preenchimento e atualização de carteiras de trabalho; 
� Efetuar a programação e o controle de férias dos empregados, verificando o período aquisitivo, 

parcelamento, abonos, etc.; 
� Efetuar a apuração e o controle da realização de horas-extras, providenciando os lançamentos 

necessários na folha de pagamento; 
� Acompanhar a movimentação e transferências de empregados, de forma a manter sempre 

atualizado o quadro de pessoal; 
� Recrutar, selecionar e admitir novos empregados; 
� Recrutar e selecionar estagiários, acompanhando a realização dos estágios e participando da 

avaliação dos mesmos; 
� Agenciar e coordenar atividades de treinamento e desenvolvimento de pessoal, providenciando 

inscrições, contratação de locais e serviços de apoio, controle de frequência dos participantes e 
aplicação de avaliações de reação; 

� Participar de atividades referentes ao levantamento de necessidades de treinamento e elaboração 
do orçamento correspondente; 

� Emitir e controlar requisições de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais; 
� Executar atividades vinculadas à operacionalização do Plano de Benefícios da Entidade; 
� Manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais e serviços, fornecendo informações sobre 

os procedimentos de habilitação; 
� Receber e conferir os materiais com as notas fiscais e respectivas ordens de compra, registrando e 

comunicando eventuais não conformidades; 
� Elaborar e manter atualizadas as fichas de controle de estoque, observando o dimensionamento de 

estoques mínimos e adotando as providências para o ressuprimento de materiais; 
� Distribuir materiais e/ou equipamentos às diversas unidades da Empresa, providenciando sua 



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 
transferência, preparando a documentação necessária; 

� Realizar inventários físicos de materiais; 
� Efetuar pesquisas de preços e pequenas compras locais, dentro dos limites estabelecidos pela 

Entidade; 
� Efetuar reserva de passagens e hotéis, bem como adiantamentos de viagens; 
� Efetuar o controle das correspondências enviadas e recebidas; 
� Executar serviços de reprografia, digitalização e encadernação de relatórios e documentos; 
� Protocolar documentos e registrar a sua movimentação no âmbito do PARANACIDADE; 
� Efetuar atendimento ao público, prestando informações e esclarecimentos ou encaminha os 

interessados aos setores pertinentes; 
� Agendar compromissos, reuniões, contatos etc., marcando datas e horários; 
� Efetuar o controle da frota de veículos, incluindo quilometragem percorrida, consumo de 

combustíveis e lubrificantes, custos de manutenção, licenciamentos, seguros, etc.; 
� Fiscalizar a execução de serviços terceirizados, tais como: serviços de copa; serviços de 

conservação e limpeza; serviços de manutenção predial, entre outros; 
� Emitir cheques e ordens de pagamento para quitar obrigações da Empresa, comunicando aos 

beneficiários a disponibilidade de crédito; 
� Efetuar depósitos bancários; 
� Executar a identificação, codificação e controle de bens patrimoniais; 
� Controlar Fundos Fixos, através do recebimento e conferência de Notas Fiscais; 
� Redigir e digitar ofícios, circulares, memorandos, relatórios, pareceres, informações e outros 

documentos; 
� Conferir e analisar Notas Fiscais, Contratos, Ordens de Compras e Ordens de Serviços, prazo de 

pagamentos, carimbos, atestados e autorizações, valores, Razão Social, endereços e CNPJ das 
empresas, assim como o numero da conta corrente, banco e agencia dos fornecedores; 

� Atualizar as fichas de controles de contratos; 
� Verificar em todas as Notas Fiscais, as deduções tributárias; 
� Alimentar sistema informatizado da RM referente a contas à pagar e a receber; 
� Executar os relatórios de pagamento (RPI) contendo nome, banco agencia e c/c do fornecedor para 

assinatura do Coordenador, Diretor e Superintendente do PARANACIDADE; 
� Transmitir arquivo/remessa referente a  contas à apagar ; 
� Controlar o saldo das contas corrente e investimentos do PARANACIDADE e do FDU, através de 

extratos bancários diários; 
� Conferir e controlar Fundos Rotativos; 
� Analisar e preparar documentação para codificação contábil e digitação;  
� Conferir relatórios emitidos pelo programa contábil; 
� Executar conferência de relatórios de pagamentos a serem efetuados; 
� Controlar e arquivar documentos contábeis e de pagamentos; 
� Atender solicitações de informações de auditores (auditoria interna, auditoria independente e 

Tribunal de Contas) 
� Preparar e efetuar recolhimento de contribuições; 
� Receber de recibos provisórios e quitação de notas fiscais comprobatórias de despesas ocorridas; 
� Fornecer diárias e receber, conferir e reembolsar prestações de contas de viagens aos empregados; 
� Conferir prestações de contas para posterior encaminhamento para reembolso; 
� Emitir fatura (FDU) e encaminhar para agência de fomento para reembolso; 
� Vender editais de licitações de obras; 
� Receber apólices de garantias e valores em dinheiro e emitir comprovantes de recebimento para 

empresas participantes de licitações de obras do PARANACIDADE; 
� Emitir faturas e receber valores de clientes que compram produtos de cartografia; 
� Operar softwares e equipamentos de escritório; 
� Acompanhar e monitorar documentos do setor; 
� Auxiliar nas atividades desempenhadas pelos Analistas em suas diversas áreas de atuação; 
� Organizar e manter arquivos e documentos, colocando-os em pastas apropriadas e cadastrando-os 

em sistemas de controle disponíveis; 
� Providenciar as autorizações de viagens a serviço e dar destino às respectivas prestações de 

contas; 
� Efetuar o controle do consumo e do estoque de material de expediente do setor, registrando as 

entradas e saídas; 

� Executar outras atividades correlatas compatíveis com o cargo e com a área de atuação. 

 
 


