
             

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:   Web Designer 

 

Função: Desenvolvimento e 

manutenção de “sites” 

Área: Desenvolvimento de  Sistemas 
 

Revisão:  0 Data:  28/02/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor de Sistemas Área:  Operações 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente desenvolve “home pages” (sites, portais, hotsites, etc.) para clientes: 

participa de reuniões para levantamento de informações sobre o objetivo do “site” e 

conteúdo, faz a editoração gráfica de imagens e ícones para o “layout” visando sua 

funcionalidade pelo usuário, define cores, formas e a organização dos elementos visuais 

dentro das páginas, cria interfaces, etc. utilizando-se de conhecimentos de Photoshop, 

Corel Draw, Flash, Dreamweaver, Acrobat e programas similares em linguagem HTML, 

ASP, Javascript e PHP. Coloca o “site” no ar, treina os usuários e elabora Manual para 

orientar sua operação. 

 Faz a manutenção de “home pages” conforme solicitação de clientes visando a 

atualização das informações e “links” ou repaginação do seu visual. Recebe as 

orientações necessárias, providencia as alterações, apresenta ao cliente para a sua 

aprovação, coloca no ar e treina os usuários para a nova configuração. 

 Dá suporte aos clientes usuários das “home pages” via telefone, e-mails ou através de 

visitas orientando-os na solução de eventuais problemas ou instruindo-os na operação 

do “site” bem como compartilha informações para o desenvolvimento de “softwares” 

que  requeiram o acesso (“link”) às “home pages”. 

 Mantém-se informado sobre tendências e novas tecnologias do mercado  visando sua 

adequação às necessidades de negócio da empresa e aplicação junto aos clientes 

através de acessos à Internet, leitura de bibliografia especializada, participação em 

feiras e congressos, etc. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Sistemas faz o desenvolvimento e manutenção de “home pages” 

para clientes. 

 

.  

  

 

 



 

(cont.) 

 Periodicamente participa de reuniões internas (equipes de desenvolvimento) e externas 

(clientes) para avaliação dos trabalhos em andamento, suporte, etc. visando o 

cumprimento do cronograma dos projetos e condições contratuais. 

 

 Eventualmente pode avaliar o mercado acessando “home pages” de clientes em 

potencial sugerindo melhorias e alterações considerando os aspectos artísticos e 
técnicos da página visando novas oportunidades de negócio: contata o cliente, agenda 

visitas e apresenta a proposta da empresa objetivando o fechamento de novos 
contratos. 

 
 Pode auxiliar a área de Marketing no desenvolvimento de “banners” , logotipos, folhetos 

e apresentações multimídias, elaboração de apostilas para treinamento e outros 

produtos  contribuindo na criação artística ou provendo material gráfico em arquivos. 

 
 

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

 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso  nível médio completo  
 
 
Habilidades técnicas: 

Office básico 

Web Design 
CSS, HTML, Ajax, Flash 
 
 
Experiência  acumulada:   
De 1 a 3 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Criatividade e inovação 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização do raciocínio lógico 

 Visão estratégica 

 
                                                                                                                                                   Data: 28/02/2013 
 

 

 


