
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:   Gerente de Operações 

 

Área:  Operações 
 

Revisão:  00 Data: 01/12/2011 

Cargo do superior imediato:  Diretor Administrativo/Opers. Área: Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona o atendimento “on line” dos 

clientes (correspondentes bancários) abrangendo a orientação das operações, 

solução de pendências, reclamações, reposição de equipamentos, etc. visando 

manter a boa qualidade na prestação dos serviços. 

 Planeja, coordena e supervisiona a recepção, armazenagem e distribuição de 

equipamentos aos postos de atendimento quando da aquisição do material,   

implantação de serviços   ou substituição devido a reparos e manutenção. 
 

 Planeja, coordena e supervisiona os serviços de manutenção e reparo dos 

equipamentos recolhidos dos postos por problemas de funcionamento 
abrangendo limpeza, conserto , substituição de peças ou encaminhamento ao 

fabricante e serviços técnicos terceirizados para casos complexos. 

 

 Planeja, coordena e supervisiona serviços de instalação dos novos postos de 

atendimento compreendendo o deslocamento dos equipamentos, instalação 
técnica e testes, liberando para o atendimento. 

 

 Planeja, coordena e supervisiona os serviços de suporte técnico ao sistema 

informatizado da empresa abrangendo a instalação de “hardwares”, 
configuração de “softwares” e e-mails, cabeamento, etc. 

 

 Mantém contato com clientes prestando orientações, treinamento, atendendo, 

encaminhando ou solucionando reclamações, etc. visando atender as condições 

contratuais e a boa qualidade do serviço. 
 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Administração e Operações planeja, coordena e supervisiona o 

atendimento “on line” de clientes (correspondentes bancários) além da recepção, 

armazenagem e expedição de equipamentos que suprirão os postos, sua instalação, reparo e 

manutenção sempre que necessário bem como o suporte técnico ao sistema informatizado da 

empresa. 

Supervisiona cerca de 30 pessoas entre Supervisores, Analistas e Assistentes. 

 



 
(cont.) 

 

 Prepara relatórios, mapas demonstrativos, estatísticas, etc. sobre o desempenho 

diário da área relatando sobre ocorrências, status de instalações, etc. para 
apreciação e controle do superior. 

 
 

 Periodicamente prepara relatórios de faturamento sobre o movimento de 

instalações de postos de atendimento e reembolso de despesas de Instaladores, 
para apreciação e controle do superior. 

 
 Eventualmente cuida da contratação de  prestadores de serviço (Motoboys, 

Instaladores e outros) para atender a demandas extras: mantém contatos, cota 

e negocia valores e seleciona orientando o cadastramento do novo prestador.  

 

 Supervisiona cerca de 30 pessoas entre Supervisores, Analistas e  Assistentes. 

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

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior (Administração, Economia ou Engenharia) completo 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 
 

Experiência  acumulada: de 5 a 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

Administração do tempo                                Espírito crítico 
Atendimento ao cliente                                  Iniciativa    

Liderança                                                     Método no trabalho 
Capacidade de decisão                                  Planejamento e controle 

Capacidade de supervisão                              Proatividade 
Comprometimento com a empresa                 Proatividade 

Comunicação                                               Qualidade no trabalho 

Conhecimento do trabalho                             Relacionamento interpessoal 
Controle emocional                                       Responsabilidade 

Criatividade e inovação                                 Utilização do raciocínio lógico e/ou estratégico 
Diligência                                                    Visão estratégica 

Entusiasmo 
 
 
                                                                                                                                         Data: 02/01/2012 
 

 



 


