
             

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Projetista de Infraestrutura 

 

Função: Avaliação e 

planejamento de instalações 

de infraestrutura 

Área: Tecnologia 

 

Revisão:  0 Data:  28/02/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor Tecnologia Área:  Tecnologia 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 

 Diariamente atende solicitações para a implantação, adequação ou melhorias da 

infraestrutura de TI nos clientes atuais da empresa ou em potencial abrangendo 

“hardware” (computadores, impressoras, servidores, etc.) e instalações (cabeamento, 
conexão de pontos, montagem e organização de “racks”, identificação de pontos de 

rede e telefonia, instalação de canaletas, etc.) 
 

 Visita os solicitantes informando-se sobre suas necessidades e condições físicas do local 

para elaboração do projeto e apresentação da proposta técnico-comercial. 

 

 Prepara a proposta detalhando as características do equipamento e instalações 

necessárias (modelos, recursos, viabilidade de implantação, etc.) e cronograma de 

trabalho submetendo-a ao superior para fixar valores e condições de venda além da 

definição da estratégia para apresentação da proposta ao cliente. 

 

 Reúne-se com o cliente para detalhar o projeto, condições de trabalho, recursos 

necessários, cronograma e proposta comercial, para aprovação. Mantém contatos com a 

área comercial ou solicita sua presença no processo de negociação para o 
esclarecimento de dúvidas e avaliação de contrapropostas e faz o “follow up” do 

processo até a conclusão do negócio. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Tecnologia avalia, projeta , valoriza e apresenta propostas para 

implantação, adequação ou melhorias na infraestrutura de TI em clientes. 

Pode, eventualmente, prestar atendimento e dar suporte na instalação, configuração, 

manutenção preventiva ou corretiva em  “hardwares” e sistemas de infraestrutura . 

 

 



 

(cont.) 

 Elabora o projeto detalhando especificações  de produtos e materiais a serem utilizados, 

prepara esboços e desenhos técnicos, sugere ou indica a contratação de mão de obra 

para os serviços e fornecedores para compra do equipamento e acompanha a realização 
dos trabalhos de execução. Confere a conclusão da obra, confere a aderência ao 

projeto, faz os testes necessários, dá orientação aos usuários e libera para o uso. 
 

 Prepara a documentação do projeto (“layout”, manuais de operação, etc.) para 

manutenção futura e orientação do usuário. 

 
 Cuida da atualização do sistema informatizado da empresa (Vtiger) detalhando o 

andamento de propostas e projetos, para apreciação dos superiores e controle. 

 

 Mantém-se informado sobre novas tendências, técnicas, materiais, equipamentos e 

procedimentos que possam impactar sua atividade mediante acessos à Internet, leitura 
de bibliografia especializada, contatos, participação em eventos do segmento, etc. e 

posiciona o superior, para ciência e providencias. 

 

 Eventualmente presta  suporte técnico (remoto, via telefone ou “software” VNC) aos 

clientes usuários de “hardwares” implantados pela empresa , faz  manutenção 

preventiva e corretiva de “hardwares” e infraestrutura conforme programação 

contratual ou chamados bem como sua instalação e configuração, incluindo sistemas 
operacionais e aplicativos, instala e configura impressoras, “scanners”, servidores,  

“webcam”, roteadores e periféricos em geral bem como  sistemas operacionais 
(Windows, pacote Office, antivírus e outros).  

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

 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo (Eletrotécnico, Eletrônica) 
 
Habilidades técnicas:  

Office básico 
 
Experiência  acumulada:   
De 1 a 3 anos 

 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Controle emocional 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
                                                                                                                                                  Data: 28/02/2013 
 

 

 


