
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente de Projetos 
 

Função: Executar projetos 
para viabilizar a aplicação dos 

produtos da empresa 

Área: Técnica 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Técnico 

 

Área: Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa projetos para impermeabilização de áreas com a utilização dos 

produtos da empresa. Recebe arquivos eletrônicos com informações sobre a área 

(dimensões, características do terreno, por exemplo) e as necessidades do cliente, 
cadastra, especifica o produto a ser utilizado, calcula a quantidade a ser aplicada, 

demonstra artisticamente o trabalho utilizando-se Auto-CAD, anexa memoriais 
descritivos, monta os cadernos e encaminha ao cliente, para apreciação e aprovação. 

 

 Atende a clientes e Representantes esclarecendo dúvidas sobre os projetos. Pode, 

inclusive, visitar obras colhendo informações mais detalhadas para a execução do seu 

trabalho. 

 

 Semanalmente resume a quantidade de projetos que deram entrada no período para 

controle do superior. Identifica o projeto, nome do cliente e obra, insere eventuais 

comentários e encaminha. 

 

 Periodicamente prepara relatórios sobre atendimentos realizados no período (projetos, 

revisões e visitas) para avaliação do desempenho da área pelo superior. 

 

 Atualiza o cadastro de clientes que demandaram projetos de impermeabilização 

mediante informações recebidas via Internet, correspondência ou através de contatos 

com a área comercial, para acesso oportuno. 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Técnico executa projetos para impermeabilização de áreas com 

utilização dos produtos da empresa. 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Eventualmente faz a revisão ou criação de novos memoriais e detalhes de 

impermeabilização, conforme informações recebidas das várias áreas técnicas e 
comerciais. Sujeita o documento à apreciação do superior e arquiva para consultas 

futuras. 

 

 Pode auxiliar os Assistente Técnicos no seu trabalho, treinar Representantes sobre 

produtos e participar de eventos para divulgação dos produtos,  da imagem e marca da 

empresa contribuindo com informações inerentes à sua área de atuação. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

 
Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo (Projetos) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                    Auto-CAD intermediário 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 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 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


