
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo: Coordenador de Sistemas 

 

Função: Análise de sistemas 

Área: TI 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Diretor de TI Área: TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente coordena, supervisiona e/ou executa a análise e o desenvolvimento de 

sistemas para atender às necessidades dos clientes  compreendendo a responsabilidade 

técnica (análise e programação, manutenção, testes, homologação, documentação e 

implantação) quanto à qualidade do trabalho e cumprimento dos prazos estabelecidos 

bem como a responsabilidade administrativa na gestão da equipe (contratação, 

movimentação, dispensas, relacionamento com o cliente, etc.). 

 Busca a constante melhoria na metodologia para desenvolvimento dos sistemas da sua 

área atualizando-se através de bibliografia específica, estudos de mercado, acesso a 

informações via Internet, etc.  

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, 

para apreciação do superior. Relata o “status” dos projetos em desenvolvimento para 

acompanhamento do clientes ou suporte à área Comercial na eventualidade de 

negociação de prazos e recursos. 

 Participa na elaboração técnica de propostas comerciais informando sobre a carga 

horária e recursos da sua atividade para viabilizar o atendimento do projeto nos prazos 

negociados bem como a precificação das mesmas. Pode, eventualmente, visitar clientes 

para esclarecer questões técnicas do projeto, buscar ou atender novas demandas. 

 Supervisiona os trabalhos de até 5 Analistas de Sistemas e Analistas Desenvolvedores. 

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

 
 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de TI coordena, supervisiona e/ou executa a análise e o 

desenvolvimento de sistemas para a atendimento das necessidades dos clientes. 

Supervisiona até 5 Analistas de Sistemas e Analistas Desenvolvedores. 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade: Curso Nível Superior completo (Sistemas) 
 
 

Treinamentos: Cursos de “softwares” utilizados na área 
 
 
 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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