
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Técnico Eletrônico de Projetos 
 

Função: Dar suporte remoto 
na instalação e manutenção 

de sites e terminais 

Área: Projetos 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente Projetos 
 

Área: Projetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente monitora remotamente o funcionamento dos Sites (digitais) instalados nas 

unidades dos clientes visando antecipar eventuais falhas de funcionamento ou 

providenciar o acionamento rápido dos serviços de manutenção. Orienta a equipe de 

campo dando-lhe informações detalhadas sobre o projeto, esquemas, esboços, etc. que 
possam auxiliar na tarefa. 

 
 Faz a programação em rádios móveis e portáteis, estações repetidoras e sistemas 

troncalizados digitais, conforme instruções ou indicações das propostas comerciais. 

Pode executar programações e configurações em equipamentos em desenvolvimento 

abrangendo a confecção de manuais, tutoriais e outras informações para orientação 
técnica. 

 

 Presta serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) remota em 

sistemas de rádios digitais: informa-se sobre o problema ou obedece a uma 
programação estabelecida, orienta a desmontagem do equipamento e substituição ou 

ajuste de peças, acompanha os testes e libera. 

 

 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. bem como acompanha resoluções de órgãos 

reguladores da atividade da empresa (ANATEL, por exemplo) visando atualizar as áreas 
envolvidas. Responsabiliza-se pela observação das diretrizes das Normas ISO de 

qualidade visando a manutenção da certificação de qualidade dos produtos. 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Projetos monitora remotamente o funcionamento de Sites (digitais)  
instalados nas unidades dos clientes visando antecipar  eventuais falhas ou acionamento 

rápido do serviço de manutenção bem como orienta ou executa a programação, configuração 

manutenção preventiva e corretiva à distância dos terminais digitais. 
 



 
(cont.) 

 Realiza treinamentos em sistemas de rádios digitais e analógicos para as equipes que 

atuam no campo, áreas da empresa ou usuários de clientes: levanta as necessidades do 
treinamento, prepara o material de ensino , ministra o curso e avalia o desempenho dos 

participantes, para controle e efeito das normas de qualidade (ISO). 

 

 Mantém contatos com fornecedores nacionais e internacionais para desenvolvimento de 

novos produtos ou busca de soluções técnicas para apoio às equipes técnicas nas 

atividades de instalação ou manutenção de equipamentos. 

 

 Periodicamente desenvolve estudos práticos para controle da qualidade da cobertura 

dos sistemas instalados e notifica o superior sobre os resultados, para providencias. 

 

 Eventualmente visita clientes para informar-se dos serviços de manutenção preventivos 

ou corretivos realizados zelando pela manutenção dos padrões de qualidade e 

satisfação do cliente ou para desenvolver treinamentos a usuários. 

 

 Dá suporte técnico à área Comercial durante a elaboração de propostas bem como 

acompanha a publicação de editais dando subsídios para análise e viabilidade de 

participação da empresa ou mesmo acompanhamento técnico em leilões presenciais. 
 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Médio Técnico (Eletrônico) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                            Curso NR 10 (Eletricidade - 40 horas) 
                     Curso RF (radio frequencia, radio comunicação – 40 horas) 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 

 

 


