
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador Treinamento Técnico 
 

Função: Preparar e ministrar 
treinamento técnico interno ou 

externo 

Área: Treinamento 
 

Revisão:  0 Data:  30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor Unidade de Negócio Área:  MIC 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atende ou detecta necessidades de treinamento técnico para a operação ou 

manutenção dos equipamentos comercializados pela área (MIC) junto às equipes 
internas (Vendedores, Técnicos, etc.) e usuários nos clientes visando sanar eventuais 

falhas de operação ou evidenciar a marca e serviços da empresa para novas 
oportunidades de negócio. 

 

 Prepara o material para ministrar os treinamentos: levanta informações sobre os 

produtos através de bibliografia especializada, manuais ou contatos com a Matriz, 
diagrama , monta ou reproduz apostilas e elabora slides para audiovisuais. Pode 

adaptar recursos (tradução do texto, por exemplo) para internar as informações 
objetivando melhor desempenho no treinamento. 

 

 Programa os treinamentos disponibilizando datas para agendamento, reservando locais 

e recursos de apresentação, solicitando a liberação de equipamentos para 

demonstração, etc. Orienta o registro de inscrições e formação das turmas, 
posicionando o superior para controle. 

 

 Ministra os treinamentos utilizando-se do material didático para aulas teóricas ou 
simulando operações com o equipamento sob demonstração para as aulas práticas: 

detalha as etapas de operação, esclarece dúvidas, acompanha a aplicação sob 
condições específicas, etc. Observa o desempenho dos treinandos internos e notifica o 

respectivo superior destacando o aproveitamento individual, para avaliação e controle. 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor da Unidade de Negócios (MIC) programa, coordena, prepara e 

ministra treinamentos técnicos sobre os equipamentos comercializados pela área (MIC) junto 

ao público interno (Vendedores e Técnicos) e externo (usuários). 

 

 



 
(cont.) 
 

 Mantém-se informado sobre atualizações nos produtos da área (MIC) e novos 

lançamentos visando reciclar sua atuação e material utilizado através de acessos a 

Internet , visitas ou treinamentos na Matriz. 
 

 Responsabiliza-se pelo Show Room da empresa no qual se encontram expostos os 
produtos da área (MIC) para apresentação ou demonstração a clientes: recepciona e 

atende os visitantes, apresenta os produtos além de zelar  pela manutenção e ordem do 
local e equipamentos. 
 

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

para apreciação e controle do superior. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Engenharia Mecânica ou Eletrônica) 
 
 
Habilidades técnicas: 
 

Office básico 

Idioma nível intermediário para apresentações , visiats e treinamentos no exterior 
Formação nos produtos da área (MIC) 
 
 
Experiência  acumulada:   

De 3 a 5 anos 

 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Visão estratégica 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Data:  30/01/2013 
 

 



 


