
             

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Suporte Técnico 

 

Função: Coordenação e 

supervisão do suporte técnico 

a hardware e infraestrutura 

Área: Suporte Técnico 

 

Revisão:  0 Data:  28/02/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor Tecnologia Área:  Tecnologia 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o suporte técnico (remoto, via telefone ou 

“software” VNC) aos clientes usuários de “hardwares” implantados pela empresa na 

criação e exclusão de contas de e-mails, gerenciamento de acessos, configuração e 

ajustes de perfil, “back up” de dados, manutenção nas estações de trabalho e resolução 
de problemas visando garantir a disponibilidade e desempenho da estrutura. Zela pela 

manutenção e atualização do sistema de controle de chamados (Vtiger) para avaliação do 
desempenho da área. 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a manutenção preventiva e corretiva de “hardwares” e 

infraestrutura conforme programação contratual ou chamados bem como sua instalação e 
configuração, incluindo sistemas operacionais e aplicativos. 

 

 Orienta clientes na identificação e compra de equipamentos e serviços de instalação da 

infraestrutura para atender aos sistemas comercializados pela empresa compreendendo a 
realização de pesquisas de mercado e cotação de preços para a sua decisão. 

 

 Zela pela segurança da equipe nas tarefas de manutenção e instalação de equipamentos 

orientando para a prática de atos seguros e uso do equipamento de proteção adequado  , 

treina os subordinados, programa férias e participa no processo de movimentação de 

pessoal (seleção, integração, transferências, promoções e demissões). 

 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Tecnologia orienta, supervisiona e/ou executa a assessoria e 

suporte aos clientes usuários do “hardware” implantado pela empresa abrangendo a criação de 

contas, gerenciamento de acessos, configuração e ajustes de perfil, resolução de problemas 

técnicos além da instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva nas estações 

de trabalho, periféricos e sistemas de infraestrutura.  

Supervisiona 7 Analistas de Suporte. 

 

 



 
(cont.) 
 

 Mantém-se informada sobre novas tendências, técnicas, materiais, equipamentos e 

procedimentos que possam impactar sua atividade mediante acessos à Internet, leitura de 

bibliografia especializada, contatos, participação em eventos do segmento, etc. e posiciona 
o superior, para ciência e providencias. 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área 

(visitas realizadas, número de atendimentos, pendências, etc.) para avaliação e controle 
do superior ou informações ao cliente. 

 Faz visitas a clientes para estreitamento do relacionamento, levantar presencialmente 

problemas técnicos, avaliar a qualidade do atendimento, sugerir melhorias ou 
prospectando novas oportunidades para a venda  de serviços. Emite relatórios das visitas 

e submete ao superior, para apreciação. 

 Cria, revisa e disponibiliza na rede interna da empresa documentos referentes a 

atualização de informações sobre “hardwares” e infraestrutura instalada em clientes para 
acesso da equipe, desenvolvimento de novos sistemas e controles. 

 Eventualmente elabora manuais e tutoriais para o uso de clientes, serviços técnicos 

terceirizados e usuários em geral descrevendo instruções e procedimentos para agilizar e 
facilitar a solução de eventuais problemas pelos próprios usuários. Redige o texto, 

imprime, monta os cadernos, distribui ou disponibiliza na rede, para acesso. 

 Supervisiona 7 Analistas de Suporte. 

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

 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Processamento de Dados, Ciências da Computação,  

                                                          Redes) 

Habilidades técnicas:  
Office básico 

Idioma (inglês) básico 
Cursos Microsoft (AD, Exchange, MCP) 

Sistema Linux 
 
Experiência  acumulada:   
De 3 a 5 anos 

 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 
 Controle emocional 

 Criatividade e inovação 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Visão estratégica 
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