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Título do cargo:  Engenheiro de Projetos 
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Descrição detalhada: 
 

 Diariamente recebe informações sobre propostas ou editais para o desenvolvimento de 

projetos para a instalação de sistemas de radiotransmissão em unidades de empresas 
clientes. Detalha as características do projeto (natureza do serviço a ser contratado, 

levantamento das necessidades do cliente, aplicações, porte da área ser coberta, etc.), 
visita, se necessário, o local das instalações, contata os gestores envolvidos e prepara 

esboços para a definição do projeto. 

 
 Desenvolve as melhores soluções para atendimento da proposta comercial e 

necessidades dos clientes: pesquisa os equipamentos mais adequados, infraestrutura 

aplicável, recurso disponível, reúne-se com as equipes técnicas envolvidas e 
compatibiliza com o orçamento previsto visando sua adequação à proposta comercial. 

 

 Acompanha a equipe da área Comercial em visitas ao cliente visando apresentar uma 

visão mais técnica do projeto e esclarecer dúvidas quanto a detalhes , aplicações, 
recursos necessários, tempo para sua conclusão, etc. objetivando a aceitação da 

proposta e início da implantação. 

 

 Detalha as características do projeto,  após a aprovação do cliente, elabora cálculos, 

prepara esboços e rascunhos para a execução dos desenhos técnicos necessários e 
aciona a provisão do material a ser utilizado, contratação ou mobilização de equipes, 

cronograma e etapas do trabalho. Atende a reuniões com as equipes internas e do 
cliente procurando solucionar eventuais pendências e entraves que possam atrasar a 

conclusão da obra. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Projetos desenvolve   projetos   de   engenharia para a instalação de 

sistemas de radiotransmissão nas unidades das empresas clientes bem como planeja,   orça  ,   sugere a 

contratação de serviços e acompanha a   execução   das obras além de  orientar  a operação e a 

manutenção dos mesmos.  

 

 



 

 

(cont.) 

 Acompanha a execução da obra, instalação dos equipamentos e infraestrutura (antenas, 

torres, cabeamento, etc.), orienta as equipes de campo, aprova requisições de 

pagamentos de serviços contratados e compras e a realização de horas extras bem 

como assiste aos testes para liberação do projeto zelando pela manutenção dos padrões 
de qualidade, orçamento aprovado e satisfação do cliente. 

 
 Prepara ou orienta a emissão de Manuais destinados aos clientes ou equipe técnica  

para a manutenção dos equipamentos instalados (terminais, “sites”, infraestrutura, etc.) 

zelando pela conservação e adequado funcionamento do projeto. 

 

 Mantém-se atento às tendências tecnológicas do mercado aplicáveis na sua área de 

atuação mediante leitura de bibliografia especializada, pesquisas de mercado, acessos à 

Internet, avaliação da concorrência, etc. bem como acompanha resoluções de órgãos 

reguladores da atividade da empresa (ANATEL, por exemplo) visando atualizar as áreas 
envolvidas. Responsabiliza-se pela observação das diretrizes das Normas ISO de 

qualidade visando a manutenção da certificação de qualidade dos produtos. 

 

 Periodicamente reúne-se com a equipe da área e, Suprimentos e Comercial avaliando o 

desenrolar dos trabalhos e sua compatibilidade com o cronograma traçado inicialmente. 

Levanta informações para apresentação ao cliente e apreciação do superior. 

 
 Prepara mapas , quadros demonstrativos e relatórios em geral sobre o desempenho da 

área, para apreciação e controle do superior. 

 
 Pode, eventualmente, executar o detalhamento de projetos elaborando desenhos 

técnicos com o auxílio de recursos de informática (Autocad, por exemplo), elaborando o 

projeto descritivo, etc. visando agilizar o processo de implantação. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Eletrônico, Elétrico) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                           Curso RF (radio frequencia, radio comunicação – 40 horas) 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Criatividade e inovação 

 Diligência 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 

 

 


