
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Líder de Testes 

 

Função: Testes 

Área:  Testes 
 

Revisão: 0 Data: Abril/12 

Cargo do superior imediato: Gerente TI Área: TI 

 

 

  

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena, supervisiona e/ou executa a realização dos testes para validação 

dos sistemas desenvolvidos pelas áreas para o atendimento dos requisitos e projetos  

dos clientes compreendendo desde a compreensão do projeto solicitado pelo usuário, a 

elaboração da rotina para definir os testes a serem realizados, sua aplicação e 

identificação de falhas até sua liberação para o usuário. 

 Busca a constante melhoria na metodologia para avaliação dos processos da sua área 

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

informações via Internet, etc.  

 Desenvolve e mantém atualizado um Manual de Procedimentos detalhando as várias 

etapas a serem obedecidas pela equipe para a realização dos testes dos sistemas, 

orientações quando da incidência de inconsistências no processo, implantação de novas 

técnicas, etc. visando aprimorar os padrões de qualidade e rapidez na execução dos 

trabalhos. 

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

para apreciação do superior. 

 Participa na elaboração técnica de propostas comerciais informando sobre a carga 

horária e recursos da sua atividade para viabilizar o atendimento do projeto nos prazos 

negociados bem como a precificação das mesmas. 

 Supervisiona os trabalhos de 3 Analistas de Testes. 

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

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente TI coordena, supervisiona e/ou executa os testes dos sistemas 

desenvolvidos para validar sua aplicação em conformidade com os requisitos definidos junto 

aos clientes. 

Supervisiona 3 Analistas de Testes 
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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 
                                                                                                                                            Data:  01/04/2012 

 

 


