
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Técnico de Telefonia 

 

Função: Manutenção da rede 

e equipamentos telefônicos 

Área: Manutenção 
 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Manutenção Área:  Manutenção 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente realiza manutenções preventiva e corretiva do sistema, rede e 

equipamentos de telecomunicação: verifica o funcionamento dos equipamentos  
executa rotinas de teste, identifica falhas no sistema ,corrige as falhas, substitui ou 

repara peças e circuitos,  reprograma o sistema, configura os softwares do equipamento 

e libera para o uso. 

 Instala sistemas de telecomunicação: verifica o fornecimento de energia e a 

infraestrutura, consulta o manual de instalação, avalia as interfaces dos equipamentos e 

componentes, fixa componentes, instala cabeamento, efetua interligações dos 
equipamentos, testa conexões, verifica a alimentação do sistema e procede a ativação. 

 Testa sistemas de telecomunicação: avalia   condições   de   funcionamento   dos   

equipamentos,   programar   e  configura o sistema de acordo com as especificações do 
projeto, efetua testes de funcionamento de acordo com especificações, mede e afere as 

condições de funcionamento através de instrumentos, efetua ajustes do sistema, 

substitui componentes e instrui o usuário final na operação. 

 Atende às solicitações de usuários para orientações ou sanar problemas no uso do 

sistema (acesso à linha, transferências, recursos disponíveis, etc.). 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Manutenção instala, testa e executa a manutenção preventiva 

e corretiva do sistema de telecomunicação interno da empresa e unidades nas empresas 

clientes. 

Participa na elaboração de projetos de telecomunicação dimensionando expansões ou 

substituição do sistema através de estudos e  prospecção do mercado. 

 

 



 
 
(cont.) 

 Utiliza-se de material apropriado ( alicates, chaves de fenda, voltímetro, amperímetro e  

recursos de informática )  na execução das tarefas zelando pela  organização e seu 

perfeito estado de conservação, obedece a procedimentos específicos adquiridos em 
treinamentos para o seu uso bem como o de equipamentos de segurança para 

preservar-se de riscos e acidentes de trabalho. Controla o uso/consumo dos materiais 
elétricos, com identificação do trabalho realizado e material consumido além de 

especificar e solicitar o material a ser utilizado na manutenção e  cuida da ordem e 
limpeza do local de trabalho. 

 

 Responsabiliza-se pela elaboração, manutenção e atualização da documentação técnica 

do sistema de telecomunicação da empresa, para controle da garantia da assistência 
técnica pelos fornecedores. Mantém organizado o arquivo técnico. 

 Mantém-se atualizado sobre  novas técnicas, equipamentos, rotinas, etc. que afetam 

seu trabalho através de leitura de bibliografia específica, acesso à Internet, pesquisas 
de mercado e treinamentos. 

 

 Eventualmente participa na elaboração de projetos de telecomunicações em função de 

levantamento de necessidades ou solicitações das áreas: consulta e interpreta 
especificações e normas técnicas, levanta dados e informações do projeto , avalia 

entroncamento, redimensiona , especifica e configura a rede e equipamentos 
(comutação, transmissão, rede e comunicação de dados), define plataforma do sistema, 

quantifica os materiais e mão-de-obra, levantar o custo do projeto e o submete ao 

superior, para aprovação. Supervisiona tecnicamente o processo zelando pela qualidade 
do serviço contratado, cronograma e alcance dos objetivos traçados. 

 Cuida da atualização da listagem dos ramais internos, impressão e sua distribuição aos 

usuários. 

 Pode ministrar treinamento contribuindo para o desenvolvimento de habilidades 

específicas na equipe, capacitar na utilização de novas  tecnologias de telecomunicação, 

e treinar usuário final . 

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

  
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Técnico nível  Médio completo (Técnico Eletrônico, Eletrotécnico) 
 
 

Habilidades técnicas: (-) 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 

 
 



 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Agilidade de raciocínio 

 Iniciativa 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Data: 30/01/2013 
 
 

 

 


