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Perfil de Competências para Captação Profissional 
(Deverá ser preenchida pelo solicitante e devolvida para PERSONA) 

RECRUTAMENTO 
 

1. Identidade Funcional  
 

Título do Cargo: CONTADOR 

Área/Setor: CONTABILIDADE 

Quantidade de Vagas:  01( uma) 

Horário de Trabalho: Segunda a Quinta-feira ( 07:30 as 17:30hs) e na sexta-feira (07:30 as 

16:30 hs) , com intervalo de 01 ( uma) hora de almoço. 

Trabalha aos Sábados? Não 

Trabalha por escala? Qual?  

Reportar-se a: Contador sênior – Auditor   

Salário Proposto: R$ 2.500,00 

Relate a Experiência Exigida ou desejável:  

Mínima = 01 ano na função( especificamente em rotinas contábeis)   

Desejável = 02 anos na função ( especificamente em rotinas contábeis)   

Disponibilidade para viagem : (    ) sim      (  x )  não 

 
 
1. Dados Relativos ao Ocupante do Cargo 

Idade:  + 25 anos 

 

Sexo:   ( X   )  Masculino       (      )  Feminino  

 

Estado Civil:   (    )  casado         (     ) solteiro        (     )  outros  
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2. Pré-Requisitos 

Escolaridade:  
Mínima: Graduação completa em Ciências contábeis 
Desejada: Pós graduação em auditoria ou controladoria. 

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e prática no sistema RM Saldus  e RM Liber 

para rotinas contábeis. 

Língua Estrangeira:  

Nível de Proficiência:   (     )   Médio      (      )   Alto  

Informática:    (      )   Básico            (   x     )   Intermediário                (      )  Avançado  

Excel:              (      )   Básico            (    x    )   Intermediário                (      )  Avançado 

 
3. Principais Atividades:  
4. RESPONSABILIDADE 
5. Apurar impostos sobres notas fiscais de entrada e saída de serviços e compra de materiais; 
6. Efetuar a Classificação contábil e lançar no sistema RM documentos fiscais, em conformidade com o plano 

contábil; 
7. Provisionar despesas do mês seguinte; 
8. Fazer a previsão das despesas no programa contábil; 
9. Conciliar faturamento; 
10. Conciliar folha de pagamento; 
11. Conferir provisão do que temos a receber no mês seguinte; 
12. Atender fiscalização e auditorias; 
13. Imprimir livros diários, razão para encadernação, autenticação dos mesmos; 
14. Conciliar contas clientes e fornecedores. Conferir os recebimentos e pagamentos efetuados pelo financeiro. 
15. Escriturar livros de ISSQN; 
16. Orientar o Setor financeiro sempre que solicitado principalmente no que diz respeito às notas ficais de saída. 

17. Zelar pelas informações geradas pela contabilidade dando acesso . 
 

AUTORIDADE 
Calcular e emitir guias de recolhimento de Impostos sobre notas de Entrada e Saída; 
Calcular ISS QN sobre faturamento (78 municípios); Calcular e emitir as guias para o pagamento; 
Calcular ICMS para pagamento; 
Emitir do recibo de distribuição de lucro dos sócios; 
Fazer ofícios para Prefeituras para restituição de Impostos; 

 
18. Conhecimentos Técnicos Específicos Exigidos para o cargo: 

Conhecimento de sistemas informatizados RM Saldus e RM Liber para rotina contábil, através da 
conciliação contábil, classificação e lançamento das notas fiscais de entrada de serviços e produtos a 
fim de apurar os impostos, gerar balancetes, razonetes para emissão de relatórios para fins de análise 
da parte da Diretoria. 

 
6. Principais Desafios  do Cargo:  
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7. Principais Dificuldades  do Cargo:  

 

 

 
 
8- Perfil do Gestor da Equipe:  

� - Agilidade 

� - Atenção concentrada 

� - Capacidade de decisão 

� - Comunicação 

� - Relacionamento Interpessoal. 

 

 
 
9- Valores da Empresa e/ou da área/gestor:  

 

 
 
10 –. Benefícios (tipo, abrangência e a participação do empregado no custeio) 

 

Tiquete alimentação no valor de R$ 561,00 ( mensais) 

Vale transporte (6% custeio do empregado) 

Plano de saúde e odontológico ( opcional) ,( custo por conta do empregado) 

 
 
 
11 - Competências Comportamentais:  
 

Da lista abaixo, eleja oito (oito) competências/potencial que julgue imprescindíveis para o 

candidato desenvolver seu trabalho e dê pesos a cada uma.   

 

Competências Peso  

Descrição dos Pesos 

Peso 6 = Competências essenciais, a 

inexistência delas implicará em deficiência no 

desenvolvimento das atividades.  

 

 

Agilidade 6 

Atenção  6 

Desenvoltura   

Determinação 6 

Dinamismo 6 

Flexibilidade  
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Organização 6 Peso 3 = Competências importantes, mas 

que não dão essência ao cargo, a falta delas 

implicará em dificuldades para o 

desenvolvimento das atividades, mas não o 

impossibilitará de realizá-la.   

 
Peso 1 = Competências desejáveis, mas que a 

falta delas não implicará nos resultados.  
 
 

Fluência Verbal  3 

Iniciativa 3 

Liderança   

Foco no cliente  

Foco Resultados 6 

Potencial Cognitivo  

Relacionamento Interpessoal 6 

Trabalho em equipe  

Trabalho sob Pressão 6 

Persistência    

 

OBS: Acrescente as competências que considerar importantes e que não constam na tabela.  

 

9. Informações Adicionais   
 

 

Data: 23/06/2014 

 
Nome do Requisitante:  

 

Assinatura do Requisitante: ___________________________________________________ 

 

 

 


