
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de TI 

 

Função: Coordenação de 

serviços de TI 

Área:  TI 
 

Revisão: 0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Diretor de Projetos Área:  Projetos 

 

Unidade:   Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente  orienta, supervisiona e/ou executa o suporte técnico aos usuários do 

sistema informatizado da empresa abrangendo a instalação e manutenção de 
equipamentos computadorizados da empresa, criação de pontos da rede,  restauração 

de “backups”, atualização  de sistemas (antivírus, banco de dados, etc.) , criação de  

senhas e acessos, configuração de periféricos, utilização da Internet e orientação geral 
aos funcionários visando o correto  uso e aplicação dos sistemas e ferramentas 

disponíveis. 

 

 Orienta, supervisiona e/ou executa serviços para a atualização do PABX envolvendo a 

criação e alterações de ramais, inspeção do cabeamento e equipamentos bem como sua 

operação, instruindo a Recepcionista sempre que solicitado.  

 

 Informa-se sobre a necessidade de desenvolvimento ou reformulação de “softwares” 

para as áreas, contata fornecedores, detalha os requisitos dos sistemas, cota o serviço e 
busca aprovação da contratação. Atua como interlocutor entre os usuários e 

fornecedores, acompanha os testes do sistema, sua implantação e presta orientações às 
áreas na aplicação do novo “software”. 

 

 Orienta a contratação, compra, manutenção e substituição de equipamentos e sistemas 

em função do tempo de uso dos mesmos e utilização esperada, novas aplicações, etc. : 
avalia a necessidade de troca ou serviço, contata fornecedores, cota preços e avalia as 

condições de fornecimento atuando em conjunto com a área de Compras. 
(cont.) 

 Avalia e testa a vulnerabilidade do sistema informatizado da empresa  zelando pela  sua 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Projetos  orienta, supervisiona e/ou executa o suporte técnico na 

instalação e manutenção da rede , equipamentos de informática e de telefonia da empresa , 

contratação e atualização de “softwares”, visando a eficiente disponibilização , agilidade e 

qualidade  dos recursos tecnológicos aos usuários dos sistemas. 

Supervisiona 3 Analistas de Suporte e 2 Atendentes de Help Desk. 

 

 



segurança  controlando acessos, analisando riscos, etc. tomando medidas preventivas e 
corretivas se necessário. 

 

 Periodicamente cria relatórios para as várias áreas, a pedido dos usuários,  

desenvolvendo sistemas para acesso ao sistema   extraindo e formatando as 
informações (contábeis, financeiras,  etc.). 

 

 Participa de reuniões com as demais áreas sobre assuntos de TI orientando sobre novas 

aquisições, atualização de sistemas, revisando processos, etc. visando agilizar o 

atendimento aos usuários dentro dos padrões de qualidade esperados. 

 

 Eventualmente presta auxilio nas instalações de equipamentos laboratoriais e 

diagnóstico de imagens, responsabilizando-se pelo suporte  na instalação do “hardware” 

e “software” e colhendo informações técnicas para orientação futura aos usuários. 

 

 Supervisiona o trabalho de 3 Analistas de Suporte e 2 Atendentes de Help Desk. 

 

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

  

 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (C. Computação, Administração, Engenharia Eletrônica) 
 
 

Habilidades técnicas:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Criatividade e inovação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 
 
 

                                                                                                                                                   Data: 01/11/2012 
 

 


