
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Projetos 
 

Função: Gerenciar o 
desenvolvimento, execução e 

implantação dos projetos. 

Área: Projetos 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Projetos 
 

Área: Projetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona o desenvolvimento de projetos de 

engenharia para a instalação de sistemas de radiotransmissão nas unidades das 

empresas clientes abrangendo desde o suporte técnico à elaboração da proposta 

comercial, precificação do projeto, definição dos recursos necessários, gerenciamento 
dos riscos envolvidos,  detalhamento (desenhos, cálculos, cronograma de implantação, 

etc.) até o acompanhamento das obras, testes e liberação aos usuários, zelando pelos 
padrões de qualidade exigidos, obediência aos dispositivos contratuais negociados e 

satisfação do cliente. 

 
 Mantém-se em contato constante com as equipes de projeto, obras e implantação 

zelando pela observação dos termos contratuais. Reúne-se com o cliente para dirimir 

eventuais dúvidas ou participá-lo do cronograma do trabalho. 

 

 

 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. 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Projetos planeja, coordena e supervisiona o desenvolvimento de   

projetos   de   engenharia para a instalação de sistemas de radiotransmissão nas unidades das empresas 

clientes. 

Supervisiona cerca de 10 pessoas entre Engenheiros, Técnicos, Desenhistas  e Assistentes 

 

 



 
(cont.) 

 
 

 Prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área para 

apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas  expondo resultados, 
planos de ação, necessidade de recursos e apoio, elaboração do budget, etc. visando  

atingir melhores resultados no seu campo de atuação bem como responsabiliza-se pela 
administração das despesas e recursos disponibilizados  sob seu controle. 

 

 Participa de eventos, feiras e congressos recepcionando e contatando clientes , 

apresentando a empresa e seus produtos, estabelecendo “ networking” visando o 

desenvolvimento dos negócios, divulgação da imagem, maior participação no mercado, 
etc. 

 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecom) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Iniciativa 

 Empatia 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


