FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: TÉCNICO EM FINANÇAS
Família CBO: 3532 - Técnicos em operações e serviços bancários
SUBORDINAÇÃO: Gestores financeiros
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 3

FUNÇÕES PRINCIPAIS

PROSPECÇÃO
TEMPORAL

Realizar operações relativas a serviços e produtos
financeiros e bancários, fluxos de caixa, ordens de

Coletar, organizar e encaminhar informações para
elaboração de documentos contábeis.
Participar do processo de identificação de custos,
despesas e gastos.
Subsidiar os demais setores da organização com
dados e informações de custos e despesas.
Acompanhar indicadores financeiros econômicos, de
acordo com as necessidades da organização.
Realizar lançamentos financeiros.

FUNCIONAIS COM
OUTRAS OCUPAÇÕES
Assistente financeiro,

Longo prazo

pagamento, contas a pagar e a receber.
Conferir/revisar documentos.

INTER-RELAÇÕES

Tesoureiro e Auxiliar
administrativo

Longo prazo
Auxiliar administrativo
Longo prazo

Longo prazo

Auxiliar administrativo e
Contabilista

Longo prazo
Analista financeiro e
Longo prazo

Auxiliar administrativo

Longo prazo
Analista de crédito e

Realizar cobranças.

Longo prazo

cobrança, Analista
financeiro e Auxiliar
administrativo

Coletar, organizar e encaminhar informações para
elaboração do orçamento empresarial.
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Longo prazo

Analista financeiro e
Auxiliar Administrativo
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Coletar, organizar e encaminhar informações para
análise patrimonial

Analista financeiro,
Longo prazo

Auxiliar administrativo e
Contabilista

Conhecimentos/Temas de domínio



Rotinas financeiras.



Legislação empresarial e código de defesa do consumidor.



Métodos quantitativos aplicados a finanças.



Noções de Economia.



Técnicas de negociação.



Noções de estatística e matemática financeira.

Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos



Alterações na legislação tributária.



Atualização da informatização – parametrização dos processos da gestão da organização.



Evolução do Sistema Bancário.

Infraestrutura para o desenvolvimento das funções



Aplicativos de gestão financeira.

Novas demandas do mundo do trabalho, que implicam incremento na formação
profissional
Não foram identificadas novas demandas.

Considerações sobre a ocupação
Após analisar as funções, o fórum concluiu que o Técnico em finanças é absorvido pelo
mercado de trabalho como Assistente ou Analista financeiro. Importante ressaltar que, em
algumas empresas, exige-se a formação superior para atuar como Analista financeiro. É
uma ocupação de nível de complexidade média e tem conexão com várias ocupações da
área financeira e contábil.
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