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Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá suporte técnico (remoto, via telefone ou “software” VNC) aos clientes 

usuários das tecnologias  (“hardwares”) implantadas pela empresa na criação e exclusão 
de contas de e-mails, gerenciamento de acessos, configuração e ajustes de perfil, 

manutenção nas estações de trabalho e resolução de problemas visando garantir a 

disponibilidade e desempenho da estrutura. Mantém atualizada a base de dados (Vtiger) 
informando os procedimentos, soluções ou pendências, para controle dos atendimentos. 

 Faz manutenção preventiva e corretiva no hardware e na infraestrutura conforme 

programação contratual ou chamados: limpa componentes, desoxida peças, troca fontes 
e HDs, instalação de pontos de rede, “crimpagem” de cabos etc. Testa o serviço 

executado e libera para uso. 

 Instala e configura impressoras, “scanners”, servidores,  “webcam”, roteadores e 

periféricos em geral bem como  sistemas operacionais (Windows, pacote Office, 

antivírus e outros). Testa o serviço executado, orienta o usuário no uso da ferramenta e 

libera para a operação.  

 Periodicamente realiza a troca de senhas de acesso ao sistema interno quando do 

desligamento de funcionários ou orientações da empresa bem como libera e configura 

portas e acessos a roteadores. 

 Mantém atualizada a documentação referente aos equipamentos tecnológicos internos 

para efeitos de controle do Ativo Fixo (além das informações de “hardwares”) instalados 

em clientes (configuração de máquinas, identificação de usuários, IPs, etc.), para 

controle. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Suporte Técnico presta assessoria e suporte aos clientes 

usuários de tecnologias (“hardwares”) implantadas pela empresa orientando-os 

adequadamente na utilização das mesmas, gerenciando acessos, configuração e ajustes de 

perfil, resolução de problemas técnicos além da instalação, configuração e manutenção 

preventiva e corretiva nas estações de trabalho, periféricos e sistemas de infraestrutura.  

 

 



(cont.) 

 

 Eventualmente faz ou orienta o “backup” de todas as informações processadas pelos 

sistemas dos clientes (e-mails, arquivos, etc.) preservando a segurança e o histórico dos 

dados compreendendo o acesso ao servidor, compactação das informações, substituição 

e  gravação em CDs ou DVDs. Registra a operação para controle. 

 Presta suporte às linhas e aparelhos  celulares, “tablets” e “smartphones” (Sistema 

Android) abrindo chamado nas operadoras, controlando e prestando a devida 

manutenção nos links de dados e resolução de problemas. 

 Pode assessorar técnicos terceirizados prestando serviços junto aos clientes da empresa 

orientando-os na instalação ou adaptação de “hardwares” bem como dar suporte no  

desenvolvimento de sistemas pela própria empresa  orientando nas especificações dos 
“hardwares” disponibilizados (configuração do Windows e endereços IP, conexão com 

banco de dados, problemas com vírus, acessos para impressão, etc.). 

 Orienta clientes na  identificação e compra de equipamentos e serviços de instalação da 

infraestrutura para atender aos sistemas comercializados pela empresa: faz pesquisas de 
mercado, cota preços, lista fornecedores e encaminha para decisão. 

 Dá suporte técnico aos clientes quando da realização de congressos, feiras e outros 

eventos orientando e acompanhando a instalação e operação de equipamentos e 
infraestrutura necessária. 

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

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Processamento de Dados, Ciências da Computação,  

                                                          Redes) 

Habilidades técnicas:  
Office básico 

Idioma (inglês) básico 
Cursos Microsoft (AD, Exchange, MCP) 

Sistema Linux 
 
 
Experiência  acumulada:   
De 1 a 3 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 
                                                                                                                                                   Data: 28/02/2013 
 

 

 


