
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista Desenvolvedor 
 

Função: Dar suporte aos 
usuários do  Microsiga no 

acesso e utilização do sistema 

Área: TI 
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Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá suporte aos usuários do sistema informatizado integrado (ERP Microsiga 

Protheus) da empresa visando auxiliá-los na solução de problemas, como a dificuldade 

de acesso, inclusão de informações, atualização de dados, emissão de relatórios, etc.: 

levanta os dados do problema, acessa o sistema para os ajustes necessários ou busca 
auxílio contatando a assistência técnica do fornecedor. Avalia o sucesso do ajuste 

realizado e libera para uso, emitindo relatórios da ocorrência para apreciação do 
superior. 

 

 Mantém-se informado sobre novas tendências, tecnologias, linguagens, etc. que possam 

impactar sua atividade visando sua adequação e aplicação às necessidades de negócio 
da empresa mediante acessos à Internet, leitura de bibliografia especializada, contatos, 

participação em eventos, etc. e posiciona o superior, para ciência e providencias. 

 

 Periodicamente faz a manutenção e gerenciamento do Banco de Dados Microsoft SQL 

Server que armazena os dados do ERP Microsiga visando o bom funcionamento do 

sistema evitando-se inconsistências ou perda de performance de processamento através 

de “backups”, limpeza de dados em excesso que podem causar lentidão no 

processamento, atualização de tabelas de preços, etc. 

 Acessa o portal do cliente no site do fornecedor do sistema integrado (Microsiga) 

buscando atualizações da versão do serviço disponibilizado para a empresa visando sua 

utilização para um melhor desempenho do processo. Avalia a viabilidade da nova 

aplicação, testa e libera a ferramenta para os usuários orientando-os devidamente. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de TI dá suporte aos usuários da empresa para o acesso e 

utilização do sistema informatizado integrado (Microsiga) possibilitando a execução de rotinas 

diversas, como o armazenamento e processamento de dados, emissão de relatórios, inclusão 

de pedidos de venda e outros.  

Pode, eventualmente, desenvolver “softwares” para a execução de rotinas não cobertas pelo 

sistema Microsiga visando a atender às necessidades pontuais dos usuários (customização). 

 

 



 

 

(cont.) 

 

 Prepara e emite relatórios e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área e 

funcionamento do sistema integrado (necessidades de atualizações, falhas no processo, 

por exemplo) e solicitações de customizações no processo para definir a priorização no 

atendimento. 

 Eventualmente atende a demandas das áreas para o desenvolvimento e implantação de 

sistemas (customizações) para a realização de alguma rotina não atendida regularmente 

pela Microsiga (pesquisa de informações, emissão de relatórios, entre outros). Contata e 

reúne-se com os usuários, faz o levantamento das necessidades, apura os recursos 

necessários, estabelece as etapas de análise desenvolvendo estudos do fluxo do 

trabalho, informações necessárias, aplicações do sistema, produtos resultantes 

(relatórios, acessos, documentos, etc.), tecnologia ou recursos adequados a serem 

utilizados, cronograma de execução e programa do trabalho e submete ao superior para 

apreciação e autorização para execução. Testa o serviço realizado e libera para 

aplicação prestando as orientações necessárias aos usuários. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Superior completo (TI, Sistemas) 
 
 
Treinamentos:   

Curso linguagem ADVPL, XML, Visual 

Basic, SQL 

Office básico 
    

 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Criatividade e inovação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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