
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:   Gerente de TI 

 

Área:  TI 
 

Revisão:  00 Data: 01/12/2011 

Cargo do superior imediato:  Diretor de TI Área:  TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona as atividades da área de TI abrangendo a 

identificação, desenvolvimento e implantação de projetos para soluções tecnológicas às 
demais áreas da empresa e aos clientes quando da instalação dos postos de 

atendimento (correspondentes bancários): orienta o levantamento dos processos junto 
aos usuários, indica as aplicações e recursos possíveis, verifica o detalhamento dos 

sistemas e os trabalhos de programação, avalia sua aderência em função das 

necessidades, valida os testes e acompanha o início da operação para liberá-la ou rever 
eventuais ocorrências. 

 
 Mantém-se informado sobre novas tecnologias (“hardwares” ou “softwares”) existentes 

no mercado mediante leitura especializada ou acessos a Internet ou pesquisa 

fornecedores que possam desenvolver novos recursos para aplicação e/ou 

comercialização junto aos clientes. 

 

 Supervisiona a atualização dos Manuais de Normas e Procedimentos de TI definindo ou 

alterando padrões de serviço para orientação dos usuários bem como segurança de 

acessos e dados. 

 

 Administra a infra-estrutura de TI à disposição da empresa adequando-a às 

necessidades e expectativas dos negócios bem como gerencia o suporte aos usuários 

para a suficiente utilização dos recursos técnicos disponíveis. 

 

 Periodicamente estabelece o plano de investimentos da área de TI bem como faz o 

“follow-up” dos projetos e serviços realizados em consonância com o orçamento 

previsto para o período. Prepara mapas demonstrativos e relatórios para avaliação do 

desempenho da área, apreciação e controle do superior. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Tecnologia (TI) planeja, coordena e supervisiona as atividades da 

área de TI abrangendo a identificação, desenvolvimento e implantação de projetos para 

propiciar soluções tecnológicas às demais áreas da empresa e à prestação de serviços junto a 

clientes quando da instalação dos postos de atendimento. 

Supervisiona cerca de 5 pessoas entre Analistas de Sistemas e Analistas Programadores. 

 



(cont.) 
 

 Mantém contato com clientes informando-se sobre suas necessidades de serviço 

que possam ser atendidas por TI: colhe e avalia as informações, propõe 
alterações, sugere treinamentos e outras atitudes que possam satisfazer o 

cliente. 
 

 Pode pesquisar e contratar Consultorias como apoio ao desenvolvimento de 

novos projetos de análise e programação para atender a demandas de 
emergência. 

 

 Supervisiona cerca de 5 pessoas entre Analistas de Sistemas e Analistas 

Programadores. 

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso superior completo (Administração de Empresas, Sistemas, Engenharia, Matemática) 

 
Treinamentos: Idioma básico para leitura e interpretação de textos técnicos. 
                      Linguagens: C, C++, Java, Banco de Dados, Oracle, Postgre SQL 
 

Experiência  acumulada: Mais de 10 anos 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

Administração do tempo                                         Espírito Crítico 
Agilidade de raciocínio                                            Iniciativa 
Atenção                                                                Método no trabalho 
Capacidade de decisão                                           Planejamento e controle 
Capacidade de supervisão                                       Proatividade 
Comprometimento com a empresa                           Produtividade 
Comunicação                                                         Qualidade no trabalho                                              
Conhecimento do trabalho                                      Responsabilidade 
Controle emocional                                                Utilização de raciocínio lógico e/ou estratégico 
Criatividade e inovação                                          Visão estartégica       
Diligência 
Entusiasmo 
 
 
 
 
                                                                                                                      Data: 02/01/2012 
 

 

 


