
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Engenheiro de Treinamento de Vendas 
 

Função: Realizar palestras e 
ministrar cursos para a 

divulgação dos produtos da 

empresa 

Área: Industrial 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 
 

Área: Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente desenvolve palestras e cursos técnicos a serem ministrados  a clientes, 

entidades de classe e universidades visando divulgar os produtos da empresa 
consolidando sua imagem e buscar novas oportunidades de negócio: pesquisa 

informações sobre os produtos e suas aplicações, prepara o material , busca os recursos 
audiovisuais e gráficos e monta a apresentação. 

 

 Ministra palestras e cursos técnicos expondo as qualidades e aplicações dos produtos, 

detalhes do processo, características, etc. através da projeção de slides e 

transparências, distribuição de material gráfico (folders, manuais, catálogos, etc.). 
Responde ás questões da plateia, incentiva discussões sobre o assunto, simula 

situações práticas como forma de apresentar os produtos e sua divulgação visando 
vendas futuras. 

 

 Periodicamente participa na elaboração e revisão da Normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) visando introduzir detalhes que  possam atender aos 

interesses da empresa para a comercialização dos seus produtos. Sugere aplicações e 
adequação de itens da linha de produtos na indústria, construção civil e outras áreas. 

 

 Prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área para 

apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas da Divisão expondo 
ou colhendo informações sobre resultados, planos de ação, necessidade de recursos e 

apoio, elaboração do budget, etc. visando  atingir  ou contribuir com melhores 

resultados no seu campo de atuação. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Industrial desenvolve e realiza palestras e cursos técnicos para 

divulgação dos produtos   da empresa junto a clientes, entidades de classe, universidades, 

simpósios, exposições e feiras visando consolidar sua imagem e buscar novas oportunidades 

de negócios.  

 

 



 

(cont.) 

 Realiza palestras em simpósios, feiras , exposições, congressos nacionais e 

internacionais sobre os produtos da empresa para reforço da sua imagem e marca junto 

ao mercado consumidor (clientes, representantes, distribuidores, etc.). 

 

 Eventualmente dá apoio às atividades da área de Marketing prestando informações 
colhidas em suas apresentações , pesquisas, sugestões dos participantes, etc. visando 

aprimorar os mecanismos para abordagem do mercado. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Comunicação, Marketing, Engenharia de Produção, 
Processos, Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                    Cursos de atualização ou reciclagem no “portfolio” dos produtos da empresa 
 
 

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 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


