
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Líder de Processos 

 

Função: Processos 

Área:  Processos 
 

Revisão: 0 Data: Abril/12 

Cargo do superior imediato: Gerente TI Área: TI 

 

 

  

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena, supervisiona e/ou executa a avaliação do processo de 

desenvolvimento de sistemas visando a otimização dos resultados, compreendendo 

desde  o levantamento da situação atual para análise do fluxo de trabalho e 

identificação dos pontos críticos, redesenho do processo em busca de melhorias, 

racionalização do fluxo de trabalho e integração das rotinas até sua  validação e  

implantação. 

 Audita a formatação de novos projetos quando do desenvolvimento e negociação de 

propostas comerciais zelando pela observação e consistência dos dados e etapas que 

conduzam ao sucesso do trabalho como, por exemplo, a definição do cronograma, 

orçamento, parâmetros para avaliação da qualidade do projeto e mapeamento dos 

riscos envolvidos ou avalia a sua conclusão para antecipar eventuais problemas junto ao 

cliente. Identifica eventuais falhas e informa às áreas envolvidas para providencias ou 

libera o processo. 

 Busca a constante melhoria na metodologia para avaliação dos processos atualizando-se 

através de bibliografia específica, estudos de mercado, acesso a informações via 

Internet, etc. ou ainda através da análise de sugestões dos próprios Gerentes de 

Projetos. 

 Mantém-se atualizado sobre a capacidade dos recursos de mão-de-obra da Fábrica 

provendo informações para a apresentação dos projetos evitando-se “gargalos” ou 

atrasos no cumprimento dos prazos negociados. Prepara planilhas ou municia o sistema 

com a disponibilidade verificada, para informação e controle. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente TI coordena, supervisiona e/ou executa a avaliação  do processo de 

desenvolvimento de sistemas visando sua padronização e otimização dos resultados quanto ao 

custo, qualidade e tempo de execução. 

Supervisiona 1 Analista de Processos 

 

 



(cont.) 

 Semanalmente reúne-se com os Gerentes de Projetos para acompanhamento do 

andamento dos projetos e avaliar o cumprimento das etapas previstas para o sucesso 

do mesmo e padrões de qualidade estabelecidos, dando as orientações pertinentes, se 

necessário. 

 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área e 

atividades afins para análise e controle dos superiores. Participa de reuniões com as 

demais equipes para integração e planejamento das suas atividades visando a avaliação 

e apoio aos processos em andamento. 

 Eventualmente atua junto com o Gerente de Projetos na formulação da estratégia para 

a montagem e apresentação de novos projetos e propostas aos clientes visando a sua 

execução viabilizando prazos e recursos, minimizando riscos e atendimento dos padrões 

de qualidade exigidos. 

 Supervisiona os trabalhos de 1 Analista de Processos. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Sistemas, Engenharia, Matemática) 
 
 
Treinamentos:  

 Cursos de treinamento em softwares variados (VB Net, Java, SQL)  

 
 Office básico  

 
 Idioma (inglês) básico (total entre 300 e 600 horas) 
 
 
 
Experiência  acumulada: 
 

De 5 a 10 anos 

 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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