
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de TI 
 

Função: Orientar o trabalho 
de infraestrutura e suporte no 

desenvolvimento e aplicação 
de softwares 

Área: TI 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm.Financeiro 

 

Área: Adm. Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

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

sistema informatizado da empresa abrangendo sua infraestrutura na 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. 

 
 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 busca soluções 
mantendo 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. 

 

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

criação e alterações de ramais, configurações, inspeção do cabeamento e equipamentos 

bem como sua operação e instruções aos usuários sempre que solicitado bem como 
monitora a utilização e desempenho das ferramentas web (Intranet e Site). 

 

 Observa a necessidade de atualização do parque tecnológico da empresa e orienta a 

compra e substituição de equipamentos e sistemas em função da idade dos mesmos e 
utilização esperada: avalia a necessidade de troca, contata fornecedores, cota preços e 

avalia as condições de fornecimento atuando em conjunto com a área de Compras. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Adm. Financeiro orienta, supervisiona e/ou executa o suporte técnico 

na instalação e manutenção da infraestrutura da empresa (equipamentos, rede informatizada e 

de telefonia) visando a eficiente disponibilização dos recursos tecnológicos aos usuários dos 

sistemas bem como presta assessoria na busca ou desenvolvimento de soluções 

informatizadas para a rotina, controles e negócios da empresa. 

Supervisiona 01 Analista de Infraestrutura. 

 

 

Supervisiona 1 Técnico de Informática. 

 

 

 



 
(cont.) 

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

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

corretivas se necessário. 
 

 Mantém-se informado 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 orienta, supervisiona e/ou executa a manutenção preventiva do 

“hardware” da empresa (servidores, “notebooks”, “desktops”, etc.) visando o pleno 

funcionamento do parque tecnológico além de atender às exigências das normas do 
sistema de qualidade (ISO). 

 

 Pode, eventualmente, desenvolver ”softwares” para aplicações de pouca complexidade 

visando a utilização pelos usuários nas suas rotinas. 

 

 Supervisiona o trabalho de o1 Analista de Infraestrutura. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Sistemas de Informação, Redes, Tecnologia, Sistemas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                            Curso em Redes (60 horas) 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Criatividade e inovação 

 Diligência 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 



 


