
             

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:   Desenvolvedor de Sistemas 

 

Função: Desenvolvimento e 

manutenção de “softwares” 

Área: Desenvolvimento de  Sistemas 
 

Revisão:  0 Data:  28/02/2013 

Cargo do superior imediato: Gerente de Desenvolvimento 

de Sistemas 

Área:  Operações 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa o desenvolvimento de sistemas informatizados adequando-os às 

necessidades das áreas e clientes visando racionalizar ou automatizar processos e 

rotinas de trabalho: recebe a demanda do sistema detalhado pelo Analista 

determinando as atividades e desenvolve os programas executando o tratamento dos 

dados, criando “scripts”, empregando técnicas e linguagens específicas (Java, Delphi, 

PHP, SQL e outras) visando a aplicação necessária para a coleta dos dados de entrada, 

processamento e obtenção dos dados de saída desejados. Mantém registro das horas 

trabalhadas por projeto, para controle do superior e clientes. 

 Realiza os testes do sistema desenvolvido em simulações da operação verificando o 

atendimento das necessidades especificadas no projeto e seu desempenho. Avalia  

erros e os corrige, observa o eventual impacto em outros sistemas e  libera para a 

implantação providenciando a documentação técnica necessária para registro e controle 

do superior e clientes. 

 Pode acompanhar, junto com o Analista de Sistemas, a implantação do novo sistema 

participando na orientação dos usuários ou sugerindo melhorias no processo 

evidenciadas nesse momento. 

 

 

 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Desenvolvimento de Sistemas atua no desenvolvimento, 

construção, implantação e manutenção de sistemas de processamento de dados gerando  

logicamente as aplicações informatizadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos 

necessários para a transformação dos dados de entrada no processo requerido pelo usuário e 

“software” utilizado, de maneira eficiente, segura e de acordo com os objetivos estabelecidos.  

 

.  

  

 

 



 
(cont.) 

 Executa a manutenção preventiva ou corretiva de sistemas, conforme solicitações de 

clientes através da área de Atendimento, alterando o processamento, base de dados e 

fluxos, gerenciando versões dos produtos (criação de “branches” e “tags”) e bancos de 

dados, etc. adaptando-os às novas necessidades dos usuários, atualização de 

tecnologia, correção de erros, melhor desempenho, etc. Atualiza a documentação 

técnica evidenciando as alterações para controle e ciência do superior e clientes. 

 

 Mantém-se informado sobre novas tecnologias do mercado (softwares) visando sua 

adequação às necessidades de negócio da empresa. 

 

 Eventualmente pode participar de reuniões junto a clientes para uma melhor 

compreensão das demandas de novos sistemas, melhorias e manutenções, orientação a 

usuários, etc. colhendo subsídios para o trabalho de desenvolvimento bem como 

participar de eventos, feiras e congressos para instalação e demonstração dos produtos 

desenvolvidos pela empresa. 

 

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

 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso superior incompleto (Análise de Sistemas, Ciências da Computação) 
 
 
Habilidades técnicas: 

Office básico 
Conhecimentos de PHP, Java ou Delphi 
Conhecimentos de SQL 
 
Experiência  acumulada:   
De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de aprendizagem 

 Criatividade e inovação 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização do raciocínio lógico 

 

       

      

       
                                                                                                                                                   Data: 28/02/2013 
 



 

 


