
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Projetista 
 

Função: Desenvolver projetos 
para aplicação dos produtos 

da empresa 

Área: Comercial 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Regional de Vendas 

 

Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente executa projetos de iluminação pública ou decorativa para aplicação dos 

produtos da empresa. Contata os clientes para apurar sua necessidade, levantar a 
metragem da área, potência e espaçamento, elabora o relatório e descritivo do projeto, 

solicita a cotação dos produtos e o submete à apreciação do superior para montagem 
da proposta e posterior envio ao cliente. 

 

 Atende a clientes e Representantes esclarecendo dúvidas sobre os projetos. Pode, 

inclusive, visitar as obras colhendo informações mais detalhadas para a execução do 

seu trabalho. 

 

 Periodicamente resume a quantidade de projetos que deram entrada no período para 

controle do superior: planilha a identificação  do projeto, nome do cliente e da obra, 

insere eventuais comentários e encaminha. 

 

 Eventualmente pode participar na prospecção de novos clientes para a comercialização 

dos produtos da empresa acompanhando visitas juntamente com Representantes de 

Vendas e Engenheiros de Aplicação subsidiando-os com informações para a elaboração 

de propostas. 

 

 Dá apoio à administração do Escritório Regional executando atividades diversas, como: 

a substituição de fitas para o “back-up” do servidor, encaminhamento de contas (luz e 

telefone) para pagamento e controle pela área financeira na Sede e outras. 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Regional de Vendas executa projetos de iluminação pública ou 

decorativa para aplicação dos produtos da empresa. 

 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico de Projetos completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico e CAD 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


