
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Programação de Operações 

 
Função: Executa a 
programação dos serviços de 

instalação e manutenção de 
terminais nas unidades dos 

clientes 

Área:  Operações 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente de Operações (MG/PA) 

 

Área:  Operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz a programação dos serviços de instalação e manutenção de terminais 

(rádios e antenas) nas unidades dos clientes: recebe a analisa as Ordens de Serviço, 
avalia a prioridade de atendimento bem como a disponibilidade do material e dos 

Técnicos para a tarefa e coordena com a área de Operações (campo) a realização do 
trabalho. Faz o “follow up” do processo e confirma a conclusão dos procedimentos para 

conhecimento das áreas envolvidas e cliente. 

 
 Dá suporte à área de TI na solução de problemas de informática na unidade: atende 

solicitações para apoio no manuseio de “hardwares” e “softwares”, recepciona, 

encaminha , instala e configura equipamentos, providencia a implantação de 
infraestrutura (cabos, acessos, etc.), busca recursos externos para a manutenção dos 

aparelhos, executa “backups” no servidor,  entre outros. 

 

 Periodicamente prepara relatórios sobre o desempenho da área no período (número de 

atendimentos, quantidades envolvidas, ocorrências, pendências, etc.) para apreciação e 

controle do superior. 
 

 

 Eventualmente auxilia a equipe de Sistemas na instalação ou manutenção dos “sites” 

dando suporte em serviços de informatização, programação ou configuração de 
“softwares”, auxilio na implantação de infraestrutura, apoio logístico na distribuição de 

material e indicação de Técnicos visando cumprir o cronograma do projeto, padrões de 
qualidade desejados e atendimento ao cliente. 

 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Operações faz a programação dos serviços de instalação e 

manutenção de terminais (rádios e antenas) nas unidades dos clientes. 

Atua como suporte à área de TI na instalação e configuração dos equipamentos de informática 

(“hardware”) além de aplicativos e sistemas operacionais (“software”). 



 
(cont.) 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


