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PRESIDENTE 
 
� Atribuições: 
 

- Exercer a função administrativa no comando direto dos órgãos e serviços da entidade; 

- Representar legalmente o Sindicato, inclusive perante a Administração Pública, em juízo ou 
extrajudicialmente, podendo delegar poderes; 

- Convocar as reuniões da Assembléia Geral e da Diretoria, presidindo-as; 

- Fazer elaborar e assinar as atas das sessões e os atos que instrumentaram as deliberações e 
decisões da Assembléia Geral e da Diretoria, determinando e acompanhando seu cumprimento; 

- Autorizar despesas, aquisição, alienação ou qualquer destinação de bens móveis, inclusive 
equipamentos e utensílios, e assinar, juntamente com o Diretor Tesoureiro, cheques e demais 
papéis de crédito; 

- Controlar servidores, fixar-lhes a remuneração e demiti-los, feita comunicação à Diretoria na 
reunião seguinte; 

- Designar representantes da categoria, ouvida a Diretoria, quando se tratar de atribuição que 
independa de eleição; 

- Organizar, para submeter à Diretoria e à aprovação da Assembléia Geral, o relatório e o balanço do 
exercício anterior, bem como a proposta orçamentária do exercício seguinte; 

- Assinar, juntamente com um dos diretores tesoureiros, a movimentação bancaria e as transmissões 
imobiliárias e patrimoniais; 

- Desempenhar todas as atribuições que lhe tenham sido cometidas pela Assembléia Geral e pela 
Diretoria. 

  
� Competência : 
 

Requisitos mínimos 
 
Escolaridade  Experiência Treinamento  Habilidade  

 
 
 

Sem 
exigência 

Comprovar a condição de empresário, com efetivo 
exercício da atividade nos últimos 2 anos e integrar o 
quadro de associados há, no mínimo, 6 meses e estar 
em dia com suas obrigações junto ao Sindicato. 
Para o cargo de Presidente da entidade somente poderá 
se candidatar o representante que comprovar haver 
ocupado cargo na Diretoria, pelo menos um mandato. 

 
 
 

Sem 
exigência 

 
 
 

Sem 
exigência 

 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade  Experiência  Treinamento  Habilidade  
Sem exigência Sem exigência Sem exigência Sem exigência 
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RD – REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 

 
 

� Atribuições: 
 

- Assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam 
estabelecidos, implementados e mantidos; 

- Relatar à Alta Direção o desempenho do sistema de gestão da qualidade e qualquer necessidade 
de melhoria; 

- Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização; 

- Gerenciar a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade; 

- Gerenciar o processo de Auditoria Interna; 
- Registrar no módulo consulta as ações realizadas. 

 

� Competência : 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

2º Grau Completo 
Processos 
Gerenciais 

 Curso de Formação 
de Auditores Internos, 
Informática Básica 

Desenvoltura e 
capacidade de 
liderança. 

 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
Cópia do diploma ou 
comprovante de 
matricula  

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função.  

 
Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

 
 

Parecer técnico. 
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 MEMBRO DO COMITÊ DA QUALIDADE 

 
� Atribuições: 
 
- Coordenar o Programa de Gestão de Excelência em Gestão Sindical; 

- Elaborar o fluxo de processos e indicadores; 

 - Definir métodos de divulgação, treinamento e sensibilização de funcionários e da gerência 

executiva para a qualidade; 

- Criar times da qualidade visando a padronização e melhoria de processos; 

- Acompanhar a implantação do sistema de gestão da qualidade, criar grupos de auditoria interna e 

avaliar os resultados obtidos; 

- Promover a manutenção e a melhoria contínua do sistema. 

 

Competência : 

 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 

2º Grau Completo 
 

Sem exigência 
 
 Informática Básica 

Desenvoltura e 
capacidade de 
relacionamento 
interpessoal. 

 
 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
Cópia do certificado 
de conclusão ou 
histórico escolar.  

 
Sem exigência 

Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

 
Parecer técnico. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 04 
 

DS. 60 – MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO  
 
 

FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO 
 
� Atribuições:  

 
- Exercer a gerência dos serviços administrativos, cuidando da administração dos recursos 

humanos, materiais e de serviços de sua área de competência.  

- Planejar com os demais colaborares de gerências e de apoio as atividades da instituição, com o 

objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos; 

- Garantir a Instituição compra de materiais levando em consideração o custo benefício, prazo e 

qualidade; 

- Acompanhar as cotações e fechamento de pedidos de material de consumo, uniformes, móveis, e 

outros; 

- Negociar contratos de assistência técnica diversos e de acordo com o parecer da Presidência; 

- Acompanhar o estoque e demanda do setor de almoxarifado; 

- Propor a troca ou aquisição de móveis para a instituição; 

- Auxiliar nas negociações de planos de saúde; 

- Promover melhorias constantes no processo de gestão da entidade; 

- Assessorar o Presidente em reuniões e assembléias; 

- Redigir documentos, cartas, ofícios, atas, estatutos, regulamentos e demais documentos da 

entidade; 

- Promover as atualizações do site e matérias a serem divulgadas; 

- Auxiliar na elaboração do Informativo da entidade; 

- Supervisionar os arquivos da entidade; 

- Providenciar os registros de documentos legais; 

- Promover, sob o comando do Presidente, as reformas e construções da sede; 

-Supervisionar as ações do Plano Estratégico; 

- Supervisionar as ações do módulo consulta e tarefas; 

- Identificar a necessidade de contratação de serviços de terceiros e supervisionar suas              

atividades; 

- Promover a seleção de matérias importantes para o Sinat; 

- Organizar o despacho do presidente com gerentes e assessores; 



 

 

- Coordenar o desenvolvimento do relatório de atividades anual do Sinat; 

- Supervisionar a recepção e expedição de correspondências do Sinat; 

- Apoiar nas convenções coletivas de trabalho; 
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- Coordenar o processo eleitoral do Sinat. 

- Assessorar a presidência e setores da instituição em atividades como planejamento, contratações, 

negociações de relações humanas e do trabalho; 

- Fiscalizar o horário e uso do uniforme, crachás e higiene; 

- Fazer entrevista de desligamento e analisá-las para informar a Presidência sobre ocorrência de 

desligamentos; 

- Harmonizar benefícios aos funcionários; 

- Tomar medidas necessárias para falta, saída, atraso e comportamento inadequado de funcionários; 

- Orientar a aparência e postura dos funcionários da instituição; 

- Aplicar, conforme o caso, punições adequadas de suspensão, advertência e dispensa ao 

funcionário que não se enquadrar às normas e rotinas da instituição; 

- Coordenar todo o setor de pessoal e financeiro (contas a pagar). 

 
� Competência : 
 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
 
 Superior Incompleto 
ou Cursando 

 
Experiência desejável 

em Processos 
Gerenciais 

Curso de Liderança, 
Técnicas Secretariais 
e Redação, 
Gerenciamento de 
Arquivos, Informática 
Básica 

 
Liderança, trabalho 
em equipe, fluência 
verbal e escrita.  

  
 
 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
Cópia de documento 
que comprove a 
matrícula no curso 
superior. 

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 

 
Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

 
 

Parecer técnico. 



 

 

exercício de função.   
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FUNÇÃO: GERENTE FINANCEIRO  
 
� Atribuições:  
 

- Gerenciar e controlar equipe e serviços financeiros, bens-patrimoniais, créditos e movimentação 

bancária;  

- Acompanhar e avaliar a execução da previsão orçamentária anual; 

 - Efetuar e conferir pagamentos;  

- Realizar cobranças buscando a solução das pendências;  

- Gerenciar as atividades de contas a pagar e a receber, visando assegurar o cumprimento das 

obrigações financeiras e recebimento dos créditos da instituição; 

- Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos; 

- Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões 

relacionadas com captação ou aplicação de recursos; 

- Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias, buscando minimizar 

os custos dessas transações; 

- Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e 

procedimentos estabelecidos; 

- Controlar os contratos de prestação de serviços, aluguel, e financiamentos, para a liberação dos 

pagamentos nos prazos estabelecidos; 

- Preparar o fluxo de caixa; 

- Responsabilizar-se pelo arquivo dos documentos do departamento financeiro. 

- Gerenciar ações comerciais; 

- Auxiliar o processo de fixação de valores da contribuição confederativa, sindical e taxa social do 

Sinat; 

- Executar Gerenciar e acompanhar a cobrança da contribuição confederativa, sindical e da taxa 

social do Sinat; 



 

 

- Apoiar a contratação de serviços de terceiros; 

- Apoiar a aquisição de materiais e equipamentos; 

- Gerenciar e acompanhar o cadastro de associados e contribuintes; 

- Coordenar a emissão de certidões de regularidade e atestados; 

- Gerenciar atividades de departamentos ou serviços de pessoal; 
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- Controlar o registro e cadastro do funcionário admitido, acompanhamento do sistema de ponto, 

conferência das folhas de pagamento, guias de obrigações sociais, descontos e remuneração, 

avisos prévios e rescisões.  

- Acompanhar diariamente através dos diversos meios de comunicação as medidas do governo 

sobre política salarial e leis trabalhistas; 

- Fornecer informações funcionais de funcionário, solicitadas por terceiros, quando autorizadas; 

- Conferir e preparar toda documentação necessária ao processo de admissão e demissão dos 

empregados; 

-  Preparar escala de férias e supervisionar sua concessão; 

-  Encarregar-se dos elementos para confecção das folhas de pagamento da instituição; 

-  Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 

-  Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema; 

 

 
� Competência : 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

2º Grau Completo 

Experiência desejável 
em controles 
financeiros diversos e 
rotinas de 
departamento de 
pessoal. 

Cursos na área 
financeira e Dep. De 
Pessoal 

Liderança, discrição e 
ética profissional.  

 
 
 
 
Registros obrigatórios 



 

 

 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Cópia do certificado 
escolar 

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função.    

Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

Parecer técnico. 
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FUNÇÃO: GERENTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
� Atribuições:  
 

- Gerenciar as atividades de capacitação profissional e eventos em geral;  

- Gerenciar  o programa de capacitação oferecido aos associados do Sinat;  

- Gerenciar  campanhas de cunho social  e eventos em geral; 

-  Gerenciar o Programa Banco de Talentos – Genius; 

-  Atender e buscar empresas interessadas em firmar convênio com o SINAT; 

-  Promover pesquisas de satisfação com associados; 

- Gerenciar a atualização do site oportunidades e negócios; 

- Gerenciar as rotinas da área de convênios; 

- Acompanhar os serviços oferecidos pelo Sinat; 

 - Realizar relatórios semestrais das atividades realizadas pelo setor; 

- Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 

- Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema 

 

� Competência : 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

 
Superior Cursando 

Experiência desejável 
em função similar a 
de gerente. 

Informática básica, 
cursos pertinentes as 
atividades exercidas.  

Liderança, 
negociação e trabalho 
em equipe. 

 



 

 

 
 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
Cópia de documento 
que comprove 
matrícula em curso 
superior  

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função.   

 
Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

 
Parecer técnico.  
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FUNÇÃO: ASSESSOR JURÍDICO 

 
 
� Atribuições:  
 
- Prestar assessoria jurídica em todas as áreas do direito, tanto nos aspectos preventivos quanto na 

administração do contencioso, sugerindo medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar 
segurança jurídica aos atos e decisões da instituição; 

 
- Assessorar o contencioso da instituição, em todas as instâncias, acompanhando os processos 

administrativos e judiciais, preparando recursos, mandados de segurança ou tomando as 
providências necessárias para garantir os direitos e interesses da instituição. 

 
- Analisar os contratos firmados pela instituição e avaliar os riscos envolvidos, visando garantir uma 

situação de segurança jurídica em todas as negociações e contratos firmados com terceiros. 
 
- Orientar todas as áreas da instituição em questões relacionadas com a área jurídica, visando 

garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei. 
 
- Emitir pareceres e elaborar contratos da instituição quando solicitados; 
 
- Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades da 

instituição dentro da legislação e evitar prejuízos. 
 
- Assessorar nas negociações coletivas, preparando termos comparativos, analisando minutas e 

acompanhar as negociações, assessorando diretamente a presidência do Sinat; 
 
- Assessorar, quando solicitado, nas negociações de compra e venda de bens; 
 
- Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes; 
 
- Preparar defesas administrativas junto aos órgãos envolvidos. 
 
- Aos associados, prestar consultoria total, em todas as áreas do direito, sugerindo medidas 

preventivas e/ou corretivas e se o caso exigir, indicar profissionais da área do direito especializado. 
 



 

 

- Elaborar o informativo semanal do Sinat o Leia; 
 
- Auxiliar na atualização do site do Sinat, 
 
- Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 
 
- Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema 
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� Competência : 
 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Superior Completo 
Direito 

Mínimo 06 meses na 
área do direito 
trabalhista, sindical e 
tributário. 
Negociação coletiva. 

Redação oficial, 
informática básica 

 Ética, fluência verbal 
e escrita, 
relacionamento 
interpessoal. 

 
 
 
 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Registro na OAB 

Cópia de documento 
que comprove os 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função.  

Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

Parecer técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 08                                                                               01 
 

DS. 60 – MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 
 

FUNÇÃO: ASSESSOR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
� Atribuições:  
 

- Prestar assessoria nas atividades de capacitação profissional e eventos em geral;  

- Elaborar, organizar e coordenar o programa de capacitação oferecido aos associados; 

- Elaborar, organizar e coordenar as ações de marketing da Entidade; 

- Coordenar e executar os procedimentos administrativos - operacionais das atividades da área de 

treinamento aos associados; 

- Coordenar as atividades de treinamento e desenvolvimento dos funcionários do SINAT; 

- Preparar cronograma mensal de treinamento, programação de treinamento e convocações ou 

convites para treinandos, enviando material para as respectivas unidades ou setores do Sindicato e 

empresas associadas; 

- Organizar o local dos treinamentos, preparando todos os recursos necessários para o instrutor e 

treinandos; 

- Preparar material didático, como apostilas, material de distribuição avulsa, certificados  e lista de 

presença; 

- Separar os materiais utilizados nos treinamentos, bem como organizar o lanche e café para os 

participantes; 

- Fazer controle de presença de treinandos nos cursos, fazendo anotações em registros próprios ou 

utilizando sistema de computador; 

- Manter controles e banco de dados sobre atividades e treinamentos ministrados; 



 

 

- Manter cadastro de entidades fornecedoras da área de treinamento; 

- Elaborar, organizar e coordenar campanhas de cunho social e eventos em geral; 

- Elaborar, organizar e coordenar o Programa Banco de Talentos – Genius; 

- Atender e buscar empresas interessadas em firmar convênio com o SINAT; 

- Manter atualizado o site www.sinat.com.br, menus: Eventos/Cursos, Banco de Talentos, Genius 

Júnior e Classificados; 

- Responder pelo acompanhamento dos e-mails enviados para o rh@sinat.com.br ; 

- Realizar pesquisas de satisfação com associados; 

- Realizar relatórios semestrais das atividades realizadas pelo setor. 

-  Elaborar, organizar e coordenar campanhas de cunho social do Sinat; 
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- Apoiar na elaboração da agenda estratégica do Sinat; 

- Apoiar as atividades do departamento comercial; 

- Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 
 
- Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema 

 
� Competência : 
 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Superior Completo em 
Cursos de Ciências 
Humanas 

Experiência desejável 
na função 

Informática básica, 
Cursos pertinentes as 
atividades exercidas.  

Liderança, ética e 
relacionamento 
interpessoal. 

 
 
 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Cópia do Diploma 
Universitário  

Cópia de documento 
que comprove os 
cargos exercidos 
ou autorização para 
exercício de função. 

Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

Parecer técnico. 
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FUNÇÃO: ASSESSOR CONTÁBIL 

 
 
� Atribuições:  
 

- Prestar assessoria nas atividades da contabilidade geral, visando assegurar que todos os relatórios 

e registros sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e legislação pertinente, 

dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela instituição; 

- Realizar e apresentar em tempo hábil a elaboração dos balancetes mensais (contábil e gerencial), 

visando assegurar que os mesmos reflitam corretamente a situação econômico-financeira da 

instituição; 

- Elaborar a previsão orçamentária anual, o retificativo do orçamento anual e a prestação de conta de 

cada exercício, nos prazos estabelecidos; 

- Analisar as informações contábeis e preparar relatórios (específicos e eventuais) contendo 

informações, explicações e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período, 

visando subsidiar o processo decisório da instituição; 

- Promover as atividades de escrituração fiscal e dos encargos sociais, visando assegurar que todos 

os tributos devidos sejam apurados e recolhidos no tempo na forma da lei, incluindo o cumprimento 

das obrigações acessórias; 



 

 

- Manter sob sua guarda a documentação de pessoal relativa à contratação, férias, indenizações e 

salários e promover atualizações nas respectivas carteiras de trabalho e livro de registro de 

empregados; 

- Elaborar as Informações Periódicas, inclusive, a  Declaração Anual do Imposto de Renda, visando 

o cumprimento da legislação específica; 

- Pesquisar e estudar toda a legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a todas as 

áreas da instituição responsáveis por emissão, registro ou trâmite de documentos fiscais, visando 

prevenir incorreções e prejuízos ao Sindicato, bem como a conformidade às exigências legais; 
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� Competência : 
 
 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Superior Completo 
Ciências Contábeis  

Mínimo de 06 meses 
em rotinas contábeis 

Cursos pertinentes a 
área. 

Discrição, ética 
profissional e 
proatividade. 

 
 
 
 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Cópia do Diploma 
Universitário ou 
Registro no CRC 

Cópia de documento 
que comprove os 
cargos exercidos 
 ou autorização para 
exercício de função. 

Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

Parecer técnico. 
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FUNÇÃO: SECRETÁRIA  

 
 

� Atribuições:  
 

- Assessorar o Presidente e a Diretoria no desempenho de suas funções gerenciando informações, 

auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando 

compromissos; 

- Redigir documentos, cartas, ofícios, atas, estatutos, regulamentos e demais documentos da 

entidade; 

- Ler jornais, revistas, informativos e sites diversos e selecionar as matérias relevantes para a 

Entidade: 

- Coordenar e controlar documentos e correspondências; 

- Coordenar e controlar o arquivo de documentos e correspondências; 

- Atender clientes externos e internos;  

- Organizar eventos e viagens; 

- Assessoramento em reuniões e assembléias; 

- Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 
 



 

 

- Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema 

 

� Competência : 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

2º Grau Completo 
  Experiência 
desejável na função 

Atendimento ao 
publico, técnicas 
secretariais e 
Informática básica  

Ética, organização, 
fluência verbal e 
escrita. 

 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Cópia do certificado 
escolar  

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função. 

Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

Parecer técnico.  
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DS. 60 – MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO  

 
FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
 
� Atribuições: 
 
 
- Coordenar as rotinas administrativas de todos os convênios oferecidos pela entidade para os 

associados; 

- Acompanhar a utilização dos convênios oferecidos pela entidade e elaborar relatórios de utilização; 

- Atender associados interessados nos convênios da entidade e promover a adesão dos mesmos; 

- Organizar e coordenar os serviços gerais de documentos e correspondências referentes aos 

convênios; 

- Apoiar as gerências e assessorias quando for necessário; 

- Acompanhar as empresas que utilizam os convênios da instituição a fim de manter os dados 

cadastrais atualizados e os pagamentos das contribuições em dia; 

- Agendar e controlar horários e datas de reserva do auditório e do salão de festas da entidade; 



 

 

- Registrar e atualizar dados das empresas associadas no site www.sinat.com.br / menu: negócios e 

oportunidades; 

- Responder pelos e-mails enviados para convenios@sinat.com.br 

- Acompanhar as utilizações dos convênios médicos a fim de agrupar dados para as renegociações 

dos planos de saúde; 

- Participar dos treinamentos externos dos Conveniados a fim de conhecer os produtos que serão 

ofertados aos associados; 

- Apoiar no arquivo de documentos; 

- Responder pela entrega dos cartões Unimed; 

- Apoiar na atualização do site do Sinat; 

- Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 
 
- Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema 
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� - Competência : 
 
 
Requisitos mínimos 
    
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

 
2º Grau Completo 

Experiência desejável 
em rotinas 
administrativas 

Técnicas secretariais, 
atendimento ao 
público e Informática 
básica  
 

Organização, 
trabalhar em equipe e 
liderança. 

 
 
 
Registros obrigatórios 
 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 



 

 

 
Cópia do certificado 
escolar  

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função. 

 
Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

 
Parecer técnico.  
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FUNÇÃO: RECEPCIONISTA 

 
� Atribuições:  
 

- Recepcionar todas as pessoas de forma educada e ágil cumprindo as normas, rotinas e políticas 

estabelecidas pela instituição, bem como, receber, efetuar e distribuir ligações telefônicas, urbanas 

e interurbanas, fazendo as anotações e controles necessários; 

- Recepcionar, abrir (exceto as confidenciais) e protocolar no sistema as correspências recebidas e 

encaminhá-las aos responsáveis pelos assuntos; 

- Conservar sempre o ambiente de trabalho organizado e limpo; 



 

 

- Atender e fazer ligações telefônicas, identificando o interlocutor e passando a ligação ao solicitante 

ou solicitado; 

- Anotar os recados quando necessário e encaminhá-los ao responsável para as devidas 

providências; 

- Transmitir recados e reclamações de associados para o seu superior; 

- Ser prestativa e rápida, bem como, atenta ao atender o cliente externo e interno; 

- Atender o mais rápido possível todas as ligações telefônicas da área administrativo-interna; 

- Fazer ligações quando solicitada com a maior brevidade; 

- Manter agenda de telefones e endereços atualizada; 

- Cadastrar telefones, localidades, códigos DDD e DDI, tarifas e outras informações de localidades 

de interesse da instituição; 

- Providenciar a distribuição de mensagens recebidas por fax para os respectivos destinatários; 

- Arquivar documentos internos, conforme procedimentos estabelecidos; 

- Executar serviços de rotina administrativa, envolvendo recepção e distribuição de correspondências 

e documentos. 

- Providenciar o cadastro de aniversariantes, a confecção e o envio dos cartões de aniversário com a 

devida antecedência; 

- Emitir as guias de medicina e segurança do trabalho aos associados; 

- Responder pelos e-mails enviados para atendimento@sinat.com.br; 

- Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 
 
- Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema. 
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� Competência : 

 
 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
2º Grau Completo  

 

Experiência desejável 
na função 

Atendimento ao 
Público, rotinas 
administrativas e 
Informática básica 

Organização, 
relacionamento 
interpessoal, 
comunicativa. 

 
 
 



 

 

 
 
 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
Cópia do certificado 
escolar   

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função. 

 
Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

 
Parecer técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 13 
 

DS. 60 – MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO  

 
FUNÇÃO: VENDEDOR 

� Atribuições: 
 

- Apresentar aos associados o Sindicato, serviços e produtos oferecidos; 

- Atender os associados no PDV, identificando suas necessidades e disponibilizando as informações 

necessárias sobre os produtos e sua adequada utilização; 

- Levantar as práticas da concorrência quanto a preços, ofertas, etc., apresentado sugestões para 

incrementar as vendas; 



 

 

- Coletar sugestões ou reclamações dos associados sobre o atendimento recebido e os produtos  e 

serviços oferecidos pela entidade; 

- Promover a filiação e o pagamento das obrigações sindicais; 

- Planejar e realizar visitas  aos associados; 

- Preparar a rota antes de sair; 

- Ser conhecido pelo nome nos PDV e, da mesma maneira, conhecer os seus clientes; 

- Propor a venda de todos os produtos e serviços compatíveis com o PDV; 

- Tornar perceptível ao cliente à qualidade do serviço que presta; 

- Contatar clientes na pós-venda; 

- Apresentar relatório semanal das atividades exercidas; 

- Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 
- Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema. 
 

� - Competência : 
 
Requisitos mínimos 
 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 

2º Grau Completo 
Experiência desejável 
como vendedor 
externo 

Cursos pertinentes a 
área e Informática 
básica  

Fluência verbal, 
trabalhar em equipe, 
negociação e 
persuasão.  
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Registros obrigatórios 
 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
Cópia do certificado 
escolar   

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função. 

 
Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

 
Parecer técnico. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14 
 

DS. 60 – MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO  

 
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 
� Atribuições: 
 
- Executar serviços da rotina administrativa, envolvendo fotocópias, serviços externos e outras 

tarefas de apoio administrativo; 



 

 

- Receber dos gerentes, assessores e encarregados correspondências e documentos a serem 

entregues, colhendo assinaturas em protocolos para comprovar a entrega dos mesmos; 

- Receber e transmitir recados, registrando as informações recebidas para possibilitar - 

comunicações posteriores aos interessados; 

- Executar serviços externos junto a bancos, correios, cartórios e outros órgãos ou empresas 

depositando ou apanhando o material e entregando-o aos destinatários;  

- Operar equipamentos de escritório;  

- Efetuar a entrada de dados ou realizar consultas em terminais de computador; 

- Realizar pequenos reparos e trabalhos preventivos a fim evitar estragos ou acidentes de acordo 

com sua capacidade; 

- Manter os extintores sempre revisados e anualmente providenciar a troca ou a recarga dos 

mesmos. 

-  Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 
 
-  Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema. 

 

�  Competência : 
 
Requisitos mínimos 
    
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
 
2º Grau Completo  

 
Experiência desejável 

na função 
 
 

Cursos de 
atendimento ao 
público, rotinas 
administrativas e 
Informática básica 

 
Responsabilidade, 
trabalhar em equipe,  
e proatividade. 
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Registros obrigatórios 
 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
Cópia do certificado 
escolar  

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 

 
Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

 
Parecer técnico. 



 

 

exercício de função. 
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DS. 60 – MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO  

 
 



 

 

FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II  
 

� Atribuições: 
 
- Auxiliar nos serviços de fotocópias e outras tarefas de apoio administrativo; 

- Checar o mailling do Sindicato, via site, promovendo suas atualizações;  

- Efetuar os recortes de jornais das matérias selecionadas; 

- Auxiliar, quando solicitado, nas rotinas do setor de cadastro; 

- Substituir a recepcionista quando necessário; 

- Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 
 
 - Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema. 

 

�  Competência : 
 
 
Requisitos mínimos 
    
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
 
1º Grau Cursando  

 

Experiência desejável  
na função 

 
 

Cursos de 
atendimento ao 
público, rotinas 
administrativas e 
Informática básica 

Organização, 
relacionamento 
interpessoal, 
comunicativa.   

 
 
 
Registros obrigatórios 
 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
Cópia da matrícula  

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função. 

 
Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

 
 

Parecer técnico. 

 
 
 
 
 
 

Anexo 16 
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FUNÇÃO: SERVIÇOS GERAIS 
 
� Atribuições: 
 

- Desenvolver os serviços de limpeza e higienização dos escritórios e parte externa da sede 

respeitando e obedecendo as políticas, normas, rotinas de trabalho e horários de execução destes 

serviços; 

- Realizar as atividades de higiene e limpeza utilizando material e quantidade adequada evitando 

desperdícios, observando a orientação dos fabricantes; 

- Manter os banheiros sempre limpos e agradáveis; 

- Preparar o café da manha e o lanche da tarde, cuidando da alimentação a ser servida de acordo 

com os critérios estabelecidos pela entidade; 

- Prestar serviço de copa e cozinha, atendendo a Presidência, Gerências e Encarregados quando 

solicitada; 

- Atender as solicitações com agilidade e presteza; 

- Cumprir a jornada de horário de trabalho estabelecida pelo Superior Imediato. 
 
 

� - Competência : 
 
 

Requisitos mínimos 
 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 
 Alfabetizado  

Experiência desejável 
na função 

 
Sem exigência 

Organização, 
relacionamento 
interpessoal e 
responsabilidade. 

 
 
Registros obrigatórios 
 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 

Sem exigência 
Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função. 

 
Sem exigência 

 
Parecer técnico.  
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DS. 60 – MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO  

 



 

 

FUNÇÃO: VIGIA DO COMÉRCIO 
 
 
� Atribuições: 
 
 
-   Zelar pela guarda do patrimônio da instituição nos horários estabelecidos pela instituição; 

- Exercer a vigilância da instituição percorrendo sistematicamente e inspecionando suas 

dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades; 

 

 

� - Competência : 
 
 
 
Requisitos mínimos 
    
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 

Alfabetizado 
Experiência desejável 
na função 

 
Sem exigência  

Responsabilidade, 
pontualidade e ética 
profissional 

 
 
 
 
Registros obrigatórios 
 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 
 

 
Sem exigência 

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função. 

 
Sem exigência 

 
Parecer técnico. 
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DS. 60 – MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO  
 
 

FUNÇÃO: AUXILIAR FINANCEIRO  
 
� Atribuições: 
 
-  Acompanhar e avaliar a execução da previsão orçamentária anual; 

 - Efetuar e conferir pagamentos;  

- Realizar cobranças buscando a solução das pendências;  

- Realizar as atividades de contas a pagar e a receber, visando assegurar o cumprimento das 

obrigações financeiras e recebimento dos créditos da instituição; 

- Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos; 

- Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões 

relacionadas com captação ou aplicação de recursos; 

- Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias, buscando minimizar 

os custos dessas transações; 

- Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e 

procedimentos estabelecidos; 

- Controlar os contratos de prestação de serviços, aluguel, e financiamentos, para a liberação dos 

pagamentos nos prazos estabelecidos; 

- Preparar o fluxo de caixa; 

- Responsabilizar-se pelo arquivo dos documentos do departamento financeiro. 

- Auxiliar o processo de fixação de valores da contribuição confederativa, sindical e taxa social do 

Sinat; 

- Realizar e acompanhar a cobrança da contribuição confederativa, sindical e da taxa social do Sinat; 

- Apoiar a contratação de serviços de terceiros; 

- Apoiar a aquisição de materiais e equipamentos; 

- Realizar e acompanhar as atividades do cadastro de associados e contribuintes; 

- Emitir certidões de regularidade e atestados; 

- Realizar as atividades de departamentos ou serviços de pessoal; 

- Controlar o registro e cadastro do funcionário admitido, acompanhamento do sistema de ponto, 

conferência das folhas de pagamento, guias de obrigações sociais, descontos e remuneração, 

avisos prévios e rescisões.  

- Acompanhar através dos diversos meios de comunicação as medidas do governo sobre política 

salarial e leis trabalhistas; 
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- Fornecer informações funcionais de funcionário, solicitadas por terceiros, quando autorizadas; 

- Conferir e preparar toda documentação necessária ao processo de admissão e demissão dos 

empregados; 

-  Preparar escala de férias e acompanhar sua execução; 

-  Encarregar-se dos elementos para confecção das folhas de pagamento da instituição; 

-  Registrar no módulo consulta os atendimentos e ações realizados; 

-  Executar e acompanhar as tarefas de sua competência registradas no sistema; 

 

 
 

� Competência : 
 
 
 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

2º Grau Completo 

Experiência desejável  
em controles 
financeiros diversos e 
rotinas de 
departamento de 
pessoal. 

Cursos na área 
financeira e Dep. De 
Pessoal 

Liderança, discrição e 
ética profissional.  

 
 
 
 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Cópia do certificado 
escolar 

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função.    

Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

Parecer técnico. 
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FUNÇÃO: AGENTE SINDICAL  
 
� Atribuições: 
-     Conhecer o Estatuto da Entidade, o Planejamento Estratégico, as Convenções Coletivas de 

Trabalho e demais documentos que fazem referência à representatividade exercida pelo 

Sindicato; 

- Conhecer as rotinas para cadastro de empresas e associados; 

-   Conhecer os benefícios prestados pelo Sindicato, descontos e formas de utilização; 

-   Ter domínio sobre as informações contidas no site do Sindicato e saber demonstrá-lo; 

-    Conhecer as atas de Assembléias Gerais que aprovaram as contribuições do Sindicato; 

-    Conhecer a tabela de contribuição sindical patronal expedida pela CNC; 

-   Fazer visitas às empresas do comércio atacadista, buscando aproximação entre os empresários 

e o sindicato; 

-   Captar empresas para o quadro de associados do sindicato; 

-   Coletar atualizações cadastrais das empresas e transmitir ao setor de cadastro e finanças;  

-   Preencher e entregar relatório individual de visitas; 

-  Encaminhar os empresários e responsáveis ao atendimento da Equipe Sinat: Jurídico, Convênios 

e outros pertinentes; 

-  Acompanhar o atendimento até a conclusão do processo de filiação; 

- Manter relações cordiais com as empresas e seus representantes; 

-  Anotar e Relatar à Presidência e Gerentes fatos importantes, reclamações e sugestões, visando 

o fortalecimento da relação empresa x sindicato; 

-  Portar crachá de identificação do Sindicato;  

 
 
� Competência : 
 
 
Requisitos mínimos 
Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

2º Grau Completo 

Experiência desejável  
em contatos externos, 
relações públicas e 
atendimento a 
clientes. 

Cursos de 
atendimento ao 
Público e afins 

Fluência verbal, 
comunicação, 
liderança, espírito de 
equipe e  ética 
profissional.  
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Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Cópia do certificado 
escolar 

Referências de locais 
onde desempenhou 
as atividades ou 
autorização para 
exercício de função.    

Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

Parecer técnico. 
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DS. 60 – MANUAL DE DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO  
 
 

FUNÇÃO: AGENTE DE CADASTRO E COBRANÇA  
 
� Atribuições:  
 

-  Responsabilizar-se pelo arquivo dos documentos do departamento. 

- Executar e acompanhar a cobrança das contribuições: confederativa, sindical, negocial e da taxa 

social do Sinat procurando resolver as pendências; 

- Realizar e sanear diariamente o cadastro de associados e contribuintes; 

- Emitir  certidões de regularidade e atestados de acordo com os critérios internos; 

- Registrar no módulo consulta do sistema TCS os atendimentos e ações realizados; 

 

� Competência : 
 
Requisitos mínimos 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

2º Grau Completo 
Experiência desejável 
em cadastro e 
cobrança. 

Cursos na área de 
cadastro e cobrança. 

Comunicação, 
discrição e ética 
profissional.  

 
 
Registros obrigatórios 
 

Escolaridade Experiência Treinamento Habilidade 

Cópia do certificado 
escolar 

Cópia de carteira 
profissional com 
cargos exercidos ou 
autorização para 
exercício de função.    

Cópia de certificados 
de cursos ou parecer 
técnico. 

Parecer técnico. 

 


