
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista Infraestrutura 
 

Função: Dar suporte a 
instalação e manutenção de TI 

Área: TI 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Coordenador de TI 

 

Área: TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente monitora o funcionamento de “hardwares” , “links” e instalações de 

informática (rede, cabos,  terminais de acesso, “switches”, etc.) na empresa zelando 

pelo adequado funcionamento do sistema através da análise do trafego na rede interna 

utilizando-se de “softwares” específicos para essa tarefa (“snifer”, por exemplo): faz a 

manutenção corretiva do “ hardware” e rede instalada visando seu pleno funcionamento 

e disponibilidade de uso para os funcionários: repõe peças, atualiza antivírus e novas 

versões de sistemas, regulariza sinais da Internet, configura impressoras , etc. 

recorrendo à assistência técnica externa em situações de maior complexidade. 

 

 Faz o “backup” de todas as informações processadas pelo sistema informatizado da 

empresa (e-mails, arquivos, etc.) preservando a segurança e o histórico dos dados: 

acessa o servidor utilizando-se de “software” específico, compacta as informações , faz 

a gravação em CDs ou DVDs e os arquiva para eventuais consultas, preservando a 

consistência dos dados. 

 Orienta os funcionários na utilização dos “softwares” , “hardwares” e Internet 

disponibilizados pela empresa esclarecendo suas dúvidas pessoalmente ou atendendo-

os a distância. Pode monitorar acessos de funcionários à Web através de relatórios 

gerados por sistemas de bloqueio visando restringir conteúdos indevidos ou danosos à 

empresa, sugerindo e buscando aprovação de procedimentos de acesso quando 

necessário. 

 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se  ao Coordenador de TI monitora o funcionamento de “hardwares” e instalações 

de informática (rede, cabos,  terminais de acesso, “switches”, etc.) na empresa zelando pelo 

adequado funcionamento do sistema bem como orienta e presta suporte técnico aos usuários 

no acesso à rede de Internet, instalação e uso de “softwares” e outros. 

Responsabiliza-se pelo “backup” das informações armazenadas no sistema zelando pela 

segurança do processo. 

 

 



 
(cont.) 

 Acompanha o funcionamento do sistema de telefonia fixa da empresa (ramais internos e 

entre unidades) através de “softwares” de gerenciamento procedendo a configurações, 

atualizações e orientações aos usuários bem como solicitando e observando serviços 

externos de manutenção, para controle. 

 

 Mantém-se informado sobre novas tendências, técnicas, materiais, equipamentos e 

procedimentos que possam impactar sua atividade mediante acessos à Internet, leitura 
de bibliografia especializada, contatos, participação em eventos do segmento, etc. e 

posiciona o superior, para ciência e providencias. 
 

 
 Periodicamente cuida da manutenção preventiva do “hardware” da empresa (servidores, 

“notebooks”, “desktops”, etc.) visando o pleno funcionamento do parque tecnológico 

além de atender às exigências das normas do sistema de qualidade (ISO). 

 
 

 Eventualmente participa na aquisição, instalação e testes de novos equipamentos 

quando da necessidade de substituições ou implantação de novas áreas bem como de 
toda a infraestrutura pertinente (cabeamento, “switches”, “racks”, etc.): acompanha o 

desenvolvimento do projeto, auxilia na identificação e contratação de fornecedores e 

prestadores de serviços, orienta alterações na alvenaria, etc. 
 

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Sistemas de Informação, Redes, Tecnologia, Sistemas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                            Curso em Redes (60 horas) 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Criatividade e inovação 

 Diligência 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 
 

 

 


