
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente Técnico 
 

Função: Orientar clientes 
para aplicação dos produtos 

da empresa 

Área: Técnica 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Técnico 

 

Área: Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz o atendimento de clientes das várias unidades de negócio da empresa 

dando-lhes orientação técnica sobre o consumo e aplicação dos produtos visando a 

plena satisfação dos mesmos. Atende ligações telefônicas ou recebe e-mails sobre 
dúvidas ou busca de orientações, aprofunda-se no problema, avalia, consulta, pesquisa 

e transmite soluções registrando o atendimento para controle do superior. 

 

 Visita clientes para um melhor conhecimento e orientação para a solução dos problemas 
levantados pelos mesmos bem como acompanha a aplicação dos produtos e serviços 

executados para obtenção dos melhores resultados possíveis. Relata formalmente a 

visita para controle do superior e retorno ao cliente. 

 

 Atende e encaminha   reclamações de clientes às áreas envolvidas e acompanha o 

retorno, para informar o cliente. Registra o fato em formulário específico (RRC) e o 

distribui para controle e obediência às Normas ISO. 

 

 Periodicamente realiza palestras ou cursos para formação de mão-de-obra, divulgação 

dos produtos, imagem e marca da empresa: expõe detalhes técnicos dos produtos e 

serviços, esclarece dúvidas, faz demonstrações, distribui amostras, etc. Mantém 

registros para apreciação do superior. 

 

 Prepara relatórios sobre atendimentos realizados no período para avaliação do 

desempenho da área pelo superior. 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente da área presta orientação técnica sobre o consumo e a aplicação 

dos produtos da empresa visando a plena satisfação do cliente. 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 Participa de eventos (feiras, congressos e exposições) atendendo os visitantes, 

prestando-lhes orientações técnicas, dirimindo  dúvidas, etc. visando o desenvolvimento 
de novos negócios. 

 

 Eventualmente pode auxiliar na execução de projetos de impermeabilização abrangendo 

cálculos de metragem, elaboração ou revisão de desenhos, atualização de memoriais 
descritivos, etc. utilizando-se de software específico (Auto-CAD). 

 

 Participa da revisão de manuais, folhetos, catálogos de produtos da empresa 

colaborando com a área de Marketing no fornecimento de informações técnicas. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

 
Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo (Projetos, Produção, Industrial) 
 
 

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 
 

 

 


