
 

Assistente de Faturamento 

 

Regime: CLT, presencial 

Horário de Trabalho: Segunda a sexta, 08h as 18h 

Almoço: 12:00 as 13:12 

Benefícios: 

• Plano de Saúde 

• Plano Odontológico 

• Seguro de Vida 

• Vale Refeição 

• Day off de aniversário após 1 ano de casa 

 

Atividades 

• Análise e cadastro de tributos de acordo com as operações e NCM.  

• Auxiliar os vendedores em procedimentos de vendas, e tirar dúvidas se 

necessário. 

• Faturamento de produtos, serviços e locações, análise de tributos relacionados 

a notas fiscais de entrada e o fluxo administrativo.  

• Aprovação e análise dos processos de venda antes da emissão das notas. 

• Responsável pelo controle de contrato de manutenção mensal. 

 

Procedimentos 

Nota de Produto (SAÍDA) 

Checagem: 

• Pedido de compra do cliente ou proposta assinada; 

• Produto que está sendo solicitado; 

• Fiscal (Impostos, CFOP, NCM, CST); 

• Forma e condições de pagamento (BOLETO/TRANSFERENCIA); 

• Crédito e análise de crédito; 

• Se está em dia;  

 

 

 

 

 

 



 

Notas de Serviço PDV (SAÍDA)  

• Confirmação de serviço executado 

• Pdv com Status aprovado; 

• CNPJ; 

• Tributação; 

• Forma e condições de pagamento; 

 

Notas de Serviço (Contrato de Manutenção)  

• Número do pedido de compra (aqueles que já possuem pedido para toda vigência é 

emitido de acordo com a dia do faturamento mudando somente a referência);  

• Referência;  

• Tributação; 

• Forma de pagamento; 

Recibo de Locação  

• De acordo com pedido do cliente ou aqueles que já possuem; 

• E inserir no portal, aqueles que possuem portal; 

Notas de Entrada 

Produto:  

• Conferimos se o CNPJ está correto (Matriz/Sorocaba/Santa Catarina); 

• A natureza da operação a qual ela foi emitida; 

• Data de emissão; 

• Vencimento e condições de pagamento; 

• Impostos, CFOP, NCM, CST; 

• E pedido de compra interno, que deverá está destacado no corpo da nota; 

 

Serviço (15 a 20 minutos) 

• Para qual CNPJ foi faturado Matriz/Sorocaba/Santa Catarina); 

• O Código do serviço; 

• Descrição do serviço; 

• Optante pelo Simples; 

• Se o prestador não for do município de São Paulo, é lançado a nota na Prefeitura para 

gerar uma NFTS e Para as notas emitidas para Sorocaba, forma do município de 

Sorocaba a mesma é lançada na prefeitura de Sorocaba; 

• Impostos (PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS, ISS); 

• Vencimento, forma de pagamento; 

• Competência; 

 

Documento XML 

De regra, duas vezes por mês é separado e enviado para a contabilidade os documentos XML 

(Matriz/Sorocaba/Santa Catarina)  


