
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Engenheiro de Aplicação 
 

Função: Dar suporte na 
instalação dos produtos da 

empresa 

Área: Comercial 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial 

 

Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atende às solicitações de clientes, através dos Representantes de Vendas, 

para orientá-los na aplicação dos produtos da empresa para iluminação pública, 

decorativa ou esportiva  durante o processo de pré-venda. Visita o cliente, informa-se 
sobre as necessidades, observa o local, apura medições e colhe outras informações 

para o desenvolvimento do projeto. 
 

 Desenvolve projetos para atender às necessidades dos clientes: prepara desenhos, faz 

cálculos luminotécnicos para distribuição da luminosidade e foto simulações,  elabora o 

descritivo técnico, etc. utilizando-se de “software” específico. Acompanha a visita do 
Representante Técnico ao cliente para esclarecer eventuais dúvidas e realizar testes 

visando aprovação para posterior apresentação da proposta comercial. 
 

 Participa na formatação da proposta comercial aos clientes provendo os Representantes 

com informações técnicas sobre o produto para customizar a oferta visando concretizar 

a venda. 
 

 Acompanha a implantação do projeto após o fechamento da venda dando suporte aos 

responsáveis pela obra visando atingir os objetivos propostos. Realiza testes, propõe 
ajustes e registra o resultado final com as medições pré-projeto, para apreciação e 

aprovação do cliente. 

 
 Faz prospecção de novos clientes observando seu potencial para a aplicação dos 

produtos da empresa. Agenda visitas para apresentar a empresa e seus produtos 

visando uma posterior transação comercial. 
 

 Periodicamente ministra treinamentos externos, para divulgação dos produtos e 

tecnologia LED visando uma posterior venda, ou internos para  informação e 

atualização dos funcionários.  
  

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial dá suporte à comercialização dos produtos da empresa 

prestando orientação técnica na sua aplicação bem como desenvolvendo projetos para atender 
às solicitações dos clientes.  

 

 



 
(cont.) 

 Participa de reuniões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) procurando 

atualizar-se sobre revisão e atualização de normas técnicas que possam impactar seus 

projetos. 
 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho da área, para 

apreciação e controle do superior. 
 

 Eventualmente dá suporte técnico aos Projetistas dos Escritórios Regionais orientando-

os na elaboração de projetos ou atualizando-os quanto à inovação de produtos e 
tecnologia, conforme instruções da Matriz. 

 

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

 
 

  
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior de Engenharia (Mecânica, Elétrica ou Eletrônica) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


