
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo: Analista de Testes 

 

Função: Teste de sistemas 

Área: TI 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 
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Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe ou acessa sistemas desenvolvidos pelas áreas bem como os 

requisitos para a sua aplicação conforme solicitações de clientes e funcionalidades 

definidas nos projetos. 

 Prepara a rotina de testes (casos de testes) para validar o sistema desenvolvido visando 

atender os padrões de qualidade e funcionalidades do mesmo abrangendo suas várias 

etapas. Elabora fluxogramas a partir dos requisitos detalhando as fases viáveis para 

aplicação dos testes. 

 Realiza os testes do sistema simulando sua funcionalidade na prática verificando a 

observância dos requisitos do projeto, padrão visual, segurança, consistência, etc. Testa 

as várias situações, previstas ou não,  que possam impactar o desempenho do sistema, 

como: erros de digitação, falha na identificação do usuário, comandos errados, etc. , 

libera o uso ou devolve para correções. 

 Registra as falhas ocorridas durante o teste e reporta às áreas de desenvolvimento 

detalhando os procedimentos utilizados e os erros identificados, para revisão. Aguarda a 

nova versão do “software”, refaz a rotina de teste e libera para aplicação junto ao 

cliente. 

 Mantém-se informado sobre o desenvolvimento e utilização de novas ferramentas 

aplicáveis na sua atividade visando a melhoria dos padrões de qualidade e maior 

rapidez no processo através da leitura de bibliografia especializada, consultas à 

Internet, etc. 

 Semanalmente prepara relatórios para reportar o “status” dos testes dos sistemas, para 

controle do superior no andamento das atividades da área. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Sistemas executa testes dos sistemas desenvolvidos para 

validar sua aplicação em conformidade com os requisitos definidos junto aos clientes. 

 

 



  
(cont.) 
 

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

 

 

 
 

 
 

 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior  incompleto (Sistemas, Administração) 

 
 

Treinamentos:  Oracle, SQL, VB (128 horas) 
 
 

Experiência  acumulada: De 1 a 3 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito crítico 

 Espírito de equipe 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 
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