
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:   Técnico de Operações 
 

Função: Instalação e 
manutenção de rádios e 

acessórios 

Área: Operações 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Operações 
 

Área: Operações 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz a instalação de terminais (rádios e antenas) em veículos leves e 

pesados ou estações fixas (Yagi) conforme solicitações ou programação decorrente de 

novos projetos, expansão ou substituição de equipamentos nas unidades das empresas 

clientes: recebe as Ordens de Serviço, requisita  o material e ferramentas necessárias 
para o trabalho, dirige-se à área de instalação, prepara o local  para o posicionamento 

do equipamento , dispõe o terminal, programa as frequências, testa o serviço executado 
e libera para uso. Preenche relatórios para controle do superior e clientes. 

 

 Faz a manutenção preventiva e corretiva de terminais (rádios e antenas) conforme 

orientações, Ordens de Serviço ou programação: desmonta o equipamento, limpa, troca 
e ajusta peças e mecanismos, torna a montar o conjunto, testa o serviço efetuado, 

reprograma ou configura as frequências e libera para uso. Preenche relatórios para 
controle do superior e clientes. 

 
 Cuida da ordem e limpeza do local, equipamentos e ferramentas de trabalho (aparelhos 

de solda, wattímetro, monitores, alicates, entre outras ferramentas manuais) bem como 

dos veículos utilizados  solicitando serviços de manutenção quando necessário bem 

como zela pela segurança na operação utilizando-se de EPIs apropriados. Solicita 
reposição do material utilizado nas suas atividades acionando o processo de compras ou 

reabastecimento. 
 

 Mantém-se atento na busca de melhorias e soluções para os clientes orientando os 

usuários no adequado manuseio do equipamento ou repassando reclamações ao 

superior imediato visando manter os padrões de qualidade da empresa e obrigações 
contratuais. 

 
 Periodicamente participa do inventário físico da unidade relacionando materiais e 

ferramentas em estoque, para contabilização e controle do ativo fixo. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Operações faz a instalação de terminais (rádios e antenas) 

nos veículos da empresa cliente bem como faz manutenção simples nesses equipamentos 

substituindo, ajustando e limpando peças e mecanismos (cabos de alimentação, baterias, 

teclado, fusíveis, etc.). 



 
 
(cont.) 

 

 Prepara relatórios sobre o desempenho da área no período (número de chamadas, 

ocorrências, pendências, etc.) para apreciação e controle do superior. 
 

 
 Eventualmente auxilia a equipe de Sistemas na instalação ou manutenção dos “sites” 

compreendendo a aparelhagem das torres, remoção de antenas fixas, implantação da 

infraestrutura (cabos, conectores, instalação elétrica, luminárias, etc.), realização de 
testes e avaliações diversas.  

 

 Conduz treinamentos aos usuários de clientes para a correta operação do equipamento 

de comunicação conforme programação ou solicitações pontuais. 
 

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio Técnico (Eletrônica, Elétrica) completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                            Cursos NR 10 (Eletricidade – 40 horas) 
                     Cursos NR 35 (Altura – 40 horas) 
 

Experiência  acumulada:  Até 01 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Criatividade e inovação 

 Iniciativa 

 Proatividade 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


