
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar Administrativo Infraestrutura 
 

Função: Suporte 
administrativo à manutenção 

predial 

Área: TI 
 

Revisão:  0 Data:  30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Gerente TI Área:  TI 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe solicitações de compra de material e contratação de serviços para a 

manutenção predial da empresa (pequenas obras, reformas, reposição de vidros, 
conserto de móveis e armários, etc.). 

 
 Pesquisa e identifica fornecedores solicitando cotações de preços, prazos de execução 

ou entrega, condições de pagamento, etc. Lista as propostas em planilha e a submete 

ao superior para aprovação. 

 

 Contata os fornecedores aprovados, solicita documentação para cadastro e emite os 

pedidos de compra ou contratação dos serviços orientando-os quanto aos prazos e 
condições de entrega ou início dos trabalhos. Posiciona as áreas solicitantes quanto à 

disponibilidade dos pedidos e prazos de execução bem como acompanha a sua 
conclusão para pagamento. 

 

 Administra a concessão, manutenção, substituição, garantias e estoque de aparelhos 

celulares a serem distribuídos aos funcionários para uso em serviço observando a 

pronta disponibilização do recurso de acordo com a  política da empresa. Solicita ao 
superior a reposição de estoque de aparelhos em função da demanda dos usuários. 

 

 Mantém-se informado sobre lançamentos de novos serviços e produtos que possam 

afetar a atividade da área, através de acessos a Internet, contatos, pesquisas, etc., 
zelando pela agilidade e qualidade do atendimento às demandas internas. 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente TI dá suporte administrativo às atividades de manutenção predial e 

telefonia da empresa pesquisando e cotando materiais e serviços de pintura, alvenaria, 

mobiliário, vidraçaria e outros. 

 



 
(cont.) 
 

 Eventualmente dá suporte à instalação de novas filiais identificando recursos locais para 

o suprimento de materiais e prestação de serviços ou providenciando a remessa para  o 

local, conforme orientações: levanta as necessidades, identifica fornecedores, cota 
preços, emite pedidos de compra, controla a remessa e recebimento dos itens, 

mantendo os registros para controle. 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Médio completo 
 
 
Habilidades técnicas: 

Office básico 
 
 
Experiência  acumulada:   
Até 1 ano 
 
 
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:  30/01/2013 
 

 

 


