
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Projetos 
 

Função: Dar suporte técnico-
administrativo à área de 

Projetos 

Área: Projetos 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente Projetos 
 

Área: Projetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe a documentação referente a abertura de novos projetos para a 

instalação ou redimensionamento de Sites nas unidades de clientes. Confere e/ou 

prepara o detalhamento do processo, emite comunicados de abertura e distribui às 

áreas envolvidas. 
 

 Especifica o escopo do projeto, apura as equipes envolvidas tanto da empresa como do 

cliente, prepara planilhas para definição do cronograma e custos do projeto e submete 
ao superior para aprovação. 

 

 Providencia solicitações de compra de materiais necessários para a execução do projeto, 

prepara e confecciona as pastas com a documentação do projeto, para controle. 

 

 Faz o acompanhamento das etapas do projeto e compara com o escopo proposto 

(cronograma, custos, redefinições do projeto, etc.) para controle do valor do orçamento 
do projeto dentro das especificações da proposta comercial. 

 

 Cuida de toda a documentação de encerramento do projeto anexando ao relatório final 

os termos de entrega dos rádios, fotos, desenhos e esquemas de implantação, lista de 
materiais , etc. , para controle e apreciação do superior e cliente. Emite cópias para 

distribuição aos envolvidos e arquivo. 

 

 Dá suporte administrativo à área providenciando a reprodução de cópias, emitindo 

relatórios diversos, organizando o arquivo, agendando visitas de técnicos aos clientes, 

envio e recebimento de e-mails, atendimento telefônico, etc. 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Projetos dá suporte técnico-administrativo à área na elaboração 

de projetos para a instalação ou redimensionamento de Sites nas unidades de clientes. 



 
(cont.) 
 

 Periodicamente prepara e emite relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho 

da área para apreciação do superior bem como providencias relatórios gerenciais sobre 

os projetos para controle dos clientes. Prepara e envia relatórios gerenciais do Portfólio 
interno da empresa aos envolvidos no desenvolvimento dos projetos. 

 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Adm. Empresas, Engenharia, TI) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                            Curso Gerenciamento de Projetos (40 horas) 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


