
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 
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Revisão: 01 Data:  13/12/2011 

Cargo do superior imediato: Gerente TI Área:  TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas 

informatizados para módulos de atendimento a clientes, prospecção comercial, 
pagamento de prêmios e remuneração, administração financeira, entre outros, visando 

a agilização, segurança e eficácia dos processos adequando-os às necessidades das 
áreas e clientes: efetua estudo de viabilidade, definição de objetivos e especificações 

de planos de desenvolvimento, operação, manutenção, eficiência e racionalidade de 

sistemas, planeja e executa o levantamento de informações junto aos usuários, 
desenvolvendo as etapas de análise das informações coletadas, estudos de fluxos dos 

trabalhos e estimativa das necessidades de recursos.  

 

 Efetua o detalhamento dos sistemas especificando tecnicamente seus módulos, bem 

como orienta os trabalhos de programação utilizando-se de linguagens como: 

Linguagem C, Java 6, PostgreSQL, pgAdmin, HTML, Javascript, Netbeans 7, Tomcat 7, 
Firefox 8, Internet Explorer 9 , entre outras,  elaborando e atualizando a 

documentação do sistema. 

 

 Assessora e dá suporte aos usuários quanto aos sistemas existentes e no 

desenvolvimento de novas aplicações e instalação de novos recursos e equipamentos, 
além de dar treinamento adequado ao pessoal interno.  

 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de TI desenvolve estudos de viabilidade, especificação, projeto, 

construção, implantação e manutenção de sistemas de processamento de dados, analisando as 

necessidades operacionais referentes a sistemas, mapeando processos e sugerindo melhorias 

bem como orienta a programação  lógica das informações coletadas, estabelecendo o fluxo e 

os procedimentos necessários para a transformação dos dados de entrada no processo 

requerido pelo usuário e “software” utilizado, de maneira eficiente, segura e de acordo com os 

objetivos estabelecidos.  



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso superior completo (Administração de Empresas, Sistemas, Engenharia ou 

                          Matemática) 
 

Treinamentos:  Treinamento entre 12 a 24 meses em linguagem C, C++, Java, Banco de Dados, 

                     Oracle,  Postgre SQL. 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

Administração do tempo                                     Iniciativa 
Agilidade de raciocínio                                        Método no trabalho 

Atendimento ao cliente                                       Planejamento e controle 
Atenção                                                            Potencial para aprendizagem 

Colaboração                                                      Produtividade 

Comprometimento com a empresa                      Qualidade no trabalho              
Comunicação                                                    Relacionamento interpessoal        

Criatividade e inovação                                      Responsabilidade 
Diligência                                                         Utilização de raciocínio lógico e/ou estratégico 

Dinamismo e pronto atendimento                       Proatividade 

Espírito crítico 
Espírito de equipe 
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