
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Desenhista Projetista 
 

Função: Executar desenhos 
técnicos para os projetos da 

empresa 

Área: Projetos 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente Projetos 
 

Área: Projetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente executa cópias e o detalhamento de desenhos, projetos, croquis, plantas 

de obras civis, instalações e equipamentos destacando partes do mesmo para 
orientação de projetos de instalação de sistemas de radiocomunicação da empresa nas 

unidades dos clientes, utilizando-se de “softwares” (Autocad, Coreldraw, Photoshop, 

etc.) e “hardwares” (computador, plotter, câmeras fotográficas, etc.) específicos: efetua 
correções em projetos, plantas e outros desenhos já estruturados,  efetua desenhos em 

perspectivas e sob vários ângulos, observando medidas características  e outras 
anotações técnicas, para permitir visão completa dos  equipamentos e infraestrutura a 

serem instalados. 

 
  Executa cálculos de complexidade média (conversões, trigonometria, etc.) atuando sob 

supervisão de profissionais mais experientes e zela  pelo cumprimento de normas e 

especificações técnicas definidas pela empresa. Responsabiliza-se pela montagem de 
pastas com o detalhamento e desenhos dos projetos, para consultas. 

 

 Elabora desenhos técnicos referentes a montagem, instalações, funcionamento, 

utilização, conservação e reparo de máquinas , equipamentos e diagramas eletrônicos,  
esquemáticos e outros, com base em normas técnicas  ( Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, por exemplo). 
 

 Identifica símbolos, lista o material a ser utilizado e detalha outras representações para 

melhor orientação do trabalho. Pode contatar fornecedores informando-lhes sobre 
especificações dos produtos a serem utilizados no projeto. 

 
 
 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Gerente de Projetos executa o detalhamento de desenhos, projetos e 

croquis  destacando projeções, cortes, dimensionamento, componentes, símbolos, etc. para os 

projetos de instalações de radiocomunicação da empresa. 

 

 



 
(cont.) 

 
 

 Controla e zela pela organização do arquivo de desenhos e plantas, ordenando-os de 

acordo com sistema de classificação vigente, visando facilitar consulta e evitar danos e 
extravios das documentações.  

 
 

 Eventualmente pode auxiliar em trabalhos artísticos de natureza diversa no desenho de 

formulários e representação de figuras para serem  impressas em catálogos, manuais e 

material análogo: amplia ou reduz tabelas, gráficos, organogramas, diagramas e outros 
desenhos, elabora cartazes, logotipos, placas de identificação, desenhos de móveis, 

letreiros e outros, pode desenhar “slides” , com base em dados fornecidos pelos 
técnicos da área, para auxiliar os mesmos em cursos e palestras. 

 

 Pode elaborar desenhos arquitetônicos de salas, instalações, entradas e outros, 

aplicando seus conhecimentos estético-funcionais sobre materiais e processos de 
instalação, zelando pelos aspectos de segurança e manutenção envolvidos. 

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Médio Técnico (Eletrônico, Elétrico, Telecom) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                            Curso Auto-CAD (40 horas) 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Criatividade e inovação 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


