
             

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Desenvolvimento de Sistemas 

 

Função: Coordenar o 

desenvolvimento de sistemas 

Área: Desenvolvimento de Sistemas 
 

Revisão:  0 Data:  28/02/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor de Sistemas Área:  Sistemas 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 
 

 Diariamente coordena, supervisiona e/ou executa as atividades de análise e 

desenvolvimento de sistemas  visando propiciar soluções tecnológicas para a 
informatização de rotinas e procedimentos  de clientes  abrangendo desde a abordagem 

inicial junto ao cliente, identificação da melhor solução técnica para atender a demanda  
até a  orientação da programação com o uso de técnicas e linguagens específicas (Java, 

Delphi, PHP, SQL e outras), realização dos testes de validação e sua liberação para 

apresentação ao solicitante.  
 

 Presta suporte técnico á área de Atendimento ou diretamente a clientes orientando-os 

na solução de problemas durante o processo de implantação ou uso regular do 
sistema. Registra a atividade e horas consumidas para efeitos contratuais ou 

faturamento, se for o caso. 

 

 Estabelece padrões para o desenvolvimento de sistemas criando bibliotecas, manuais, 

normas e procedimentos para orientação da equipe visando manter os níveis de 

qualidade exigidos pela empresa. 

 

 Busca a constante melhoria na metodologia para desenvolvimento dos sistemas da sua 

área atualizando-se através de bibliografia específica, estudos de mercado, acesso a 

informações via Internet, etc.  

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Sistemas  coordena , supervisiona e/ou executa as atividades de 

análise e desenvolvimento de sistemas  visando propiciar soluções tecnológicas para a 

informatização de rotinas e procedimentos  de clientes . 

Supervisiona até  10 pessoas entre Analistas de Sistemas , Desenvolvedores , Analistas de 

Suporte de Sistemas e Web Designer. 

 

 

 



 
 
(cont.) 

 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, 

para apreciação do superior. Relata o “status” dos projetos em desenvolvimento para 

acompanhamento dos clientes ou suporte à área Comercial na eventualidade de 

negociação de prazos e recursos. 

 Responsabiliza-se pela implantação e manutenção de normas certificadoras (padrão 

ISO) organizando reuniões com as equipes envolvidas, redigindo normas, realizando ou 

atendendo auditorias, etc. visando cumprir as exigências do processo, obtenção e 

manutenção dos certificados. 

 Eventualmente pode acompanhar visitas a clientes e participar na elaboração de 

propostas comerciais informando sobre a carga horária e recursos da sua atividade para 

viabilizar o atendimento do projeto nos prazos negociados, esclarecer questões técnicas 

do projeto bem como subsidiar a precificação das mesmas. 

 Supervisiona até  10 pessoas entre Analistas de Sistemas , Desenvolvedores , Analistas 

de Suporte de Sistemas e Web Designer. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

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

Office básico 
Conhecimentos de PHP, Java e Delphi 
 
Experiência  acumulada:   
De  5 a 10 anos 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Criatividade e inovação 

 Comunicação 

 Diligência 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 
 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização do raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
                                                                                                                                                 Data: 28/02/2013 
 

 

 


