
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor de Assistência Técnica 
 

Função: Coordenação da 
manutenção de rádios 

transmissores 

Área: Assistência Técnica 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor de Operações 
 

Área: Operações 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona os serviços de manutenção eletrônica 

preventiva e corretiva rádios portáteis (HT, rádio transceptor) ou móveis, fontes, 

microfones e demais acessórios que integram o sistema de comunicação nas áreas de 

atuação das empresas clientes, realizados nas próprias bancadas, no campo ou à 
distância conforme programação ou demanda de serviço abrangendo desde a 

desmontagem  do conjunto, revisão do funcionamento, substituição de peças, 
ajustagem dos mecanismos, reinstalação e configuração de “softwares”, até a  

remontagem, teste do serviço realizado e liberação para o uso. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona a reposição do estoque de materiais utilizados na área e  

aciona o processo de compras, quando necessário. Pode orientar a área de Compras 
nas especificações dos materiais bem como pesquisar e desenvolver novos fornecedores 

mediante pesquisas de mercado, acessos à Internet, etc.  

 

 Dá suporte à área Comercial quando da realização de propostas dimensionando os  

sistemas necessários e sua aplicabilidade, incluindo visitas técnicas às áreas que 

demandam o sistema, contatos com clientes e suas áreas operacionais para dirimir 
dúvidas e apresentação operacional do projeto. 

 

 Prepara manuais para usuários orientando-os na correta operação dos aparelhos, 

detecção de problemas ou ocorrências de fácil solução, etc. e encaminha para 

impressão e posterior distribuição. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Operações distribui, orienta e supervisiona os serviços de 

manutenção eletrônica preventiva e corretiva de  rádios portáteis (HT, rádio transceptor) ou 

móveis, fontes, microfones e demais acessórios  que integram o sistema de comunicação  nas 

áreas de atuação das empresas clientes. 

Supervisiona cerca de 10 pessoas entre Técnicos Eletrônicos e Assistentes Administrativos. 



 
(cont.) 

 
 Mantém-se atento às tendências tecnológicas do mercado aplicáveis na sua área de 

atuação mediante leitura de bibliografia especializada, pesquisas de mercado, acessos à 

Internet, avaliação da concorrência, etc. Responsabiliza-se pela observação das 
diretrizes das Normas ISO de qualidade visando a manutenção da certificação de 

qualidade dos produtos. 
 

 Periodicamente prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área 

para apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas nas quais 

discutem-se resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio, suporte 
técnico, novos projetos, elaboração do budget, etc. visando  atingir melhores resultados 

no seu campo de atuação bem como responsabiliza-se pela organização dos recursos da 
área e administração da equipe de trabalho (treina os subordinados, ativa e participa 

nos processos de   seleção, transferências, promoções e demissões), utilizando-se, 

inclusive, dos recursos eletrônicos disponíveis, além  de orientar a ordem, limpeza, 
segurança e disciplina na área. 

 
 Eventualmente pode requerer suporte técnico diretamente dos fabricantes dos 

aparelhos e equipamentos que compõem os projetos de comunicação comercializados 

com os clientes zelando pela pronta solução dos problemas, manutenção do padrão de 
qualidade e satisfação dos usuários. 

 

 Supervisiona cerca de 10 pessoas entre Técnicos Eletrônicos e Assistentes 

Administrativos. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Superior completo (Eletrônica) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Relacionamento interpessoal 
 Visão estratégica 

 
 
 
                                                                                                                                          Data: 01/02/2014 



 

 

 


