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Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente executa o desenvolvimento de sistemas informatizados adequando-os às 

necessidades das áreas e clientes visando racionalizar ou automatizar processos e 

rotinas de trabalho: recebe a análise do sistema determinando as atividades e 

desenvolve os programas empregando técnicas e linguagens específicas (ADVPL) 

visando a aplicação necessária para a coleta dos dados de entrada, processamento e 

obtenção dos dados de saída desejados. 

 Realiza os testes do sistema desenvolvido em simulações da operação verificando o 

atendimento das necessidades especificadas no projeto e seu desempenho. Avalia  

erros e os corrige, observa o eventual impacto em outros sistemas e  libera para a 

implantação providenciando a documentação técnica necessária para registro e controle 

do superior e clientes. 

 Acompanha a implantação do novo sistema participando na orientação dos usuários ou  

sugerindo melhorias no processo evidenciadas nesse momento. 

 Executa a manutenção preventiva ou corretiva de sistemas alterando o processamento, 

base de dados, fluxos, etc. adaptando-os às novas necessidades dos usuário, 

atualização de tecnologia, correção de erros, melhor desempenho, etc. Atualiza a 

documentação técnica evidenciando as alterações para controle e ciência do superior e 

usuários. 

 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente TI atua no desenvolvimento, construção, implantação e 

manutenção de sistemas de processamento de dados, analisando as necessidades operacionais 

referentes a sistemas, sugerindo melhorias bem como gera  logicamente as aplicações 

informatizadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos necessários para a transformação 

dos dados de entrada no processo requerido pelo usuário e “software” utilizado (ADVPL), de 

maneira eficiente, segura e de acordo com os objetivos estabelecidos. Pode, eventualmente, 

atender a demandas para  a análise de processos internos visando sua informatização. 

 

 



 
 (cont.) 

 

 Pode, eventualmente, atender a demandas das áreas para o desenvolvimento, 

implantação ou manutenção de sistemas visando a informatização de processos: 

contata e  reúne-se com os usuários, faz o levantamento das necessidades (requisitos), 

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, autorização para execução ou contratação de Consultorias 

externas para tal fim. 

 Mantém-se informado sobre novas tecnologias do mercado (softwares) visando sua 

adequação e aplicação às necessidades de negócio da empresa. 

 

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

 
  

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Sistemas, TI) 
 
 
Habilidades técnicas: 
Office básico 
Cursos de programação para os sistemas desenvolvidos na empresa 
 
Experiência  acumulada:   
De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
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