
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Consultor de TI 
 

Função: Prestar consultoria à 
empresa no desenvolvimento 

e aplicação de recursos de 

informática 

Área: TI 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Administrativo e 
Financeiro   

 

Área: Diretoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente monitora o desempenho das instalações e equipamentos de informática    ( 

“ hardwares” ) distribuídos pela empresa zelando pelo seu perfeito funcionamento e 

atendimento das necessidades dos usuários. Pode solicitar adaptações, atualizações, 
reparos e compras de novos ativos  justificando o pedido e requerendo autorização do 

superior. 

 

 Acompanha a necessidade de aquisição, adaptação ou reformulação de sistemas 

informatizados  (“ softwares” ) para atender ou melhorar o fluxo de trabalho e 
informações da empresa. Avalia a necessidade junto ao usuário e mantém contatos com 

o mercado visando identificar fornecedores para suprir tal carência, negocia condições 
de compra ou prestação de serviços e busca aprovação do superior para sua efetivação. 

Acompanha sua implantação intermediando a atuação dos fornecedores contratados 

junto aos usuários e informa-se sobre detalhes técnicos para orientações posteriores ou 
treinamento. 

 

 Dá suporte técnico aos usuários para otimizar a utilização dos sistemas em geral 

(Internet, Pacote Office e outros) esclarecendo dúvidas, desenvolvendo treinamentos, 
auxiliando-os para a realização de atividades especiais (apresentações, por exemplo, 

criação de novos relatórios e arquivos) ,etc.  

 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Administrativo e Financeiro presta assessoria na busca ou 

desenvolvimento de soluções informatizadas para a rotina, controles e negócios da empresa. 

 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 Acompanha a instalação ou atualização de sistemas de comunicação bancária visando 

agilizar o acesso e processamento de informações junto aos bancos, como: 
pagamentos, transferências, recebimentos, etc. Mantém-se informado para orientações 

futuras à equipe interna. 

 

 Eventualmente pode auxiliar na busca de soluções para o sistema de telefonia da 

empresa: mantém contatos com fornecedores, pesquisa novas tecnologias, treina 

usuários, etc. visando uma maior eficiência interna e externa  desse serviço. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (TI, Sistemas, Administração de Empresas com 

ênfase em TI) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                    Cursos de reciclagem ou atualização em hardware e softwares aplicáveis na 

empresa 
 

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 
 

 

 


