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1. Identificação 
 

Cargo: Líder de TI 

Diretoria: Operações  Área: CSC - TI 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de tecnologia da informação, de maneira 

a cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

• Fazer a gestão da equipe, delegando e orientando quanto a execução das tarefas; 

• Liderar e responder pela parte informatizada da empresa, no que refere se aos ativos de rede; 

• Responder pela gestão dos contratos de fornecimento de equipamentos de informática e 

telecomunicações; 

• Buscar novas tecnologias que deverão ser aplicadas ao negócio do grupo; 

• Desenvolver novos projetos voltados para melhoria dos processos existentes e de novas necessidades 

que se apresentam; 

• Manter a segurança das informações dentro do sistema relacionadas aos dados da empresa; 

• Elaborar e executar projetos voltados para a alta disponibilidade, redução de custos e alta 

performance; 

• Fazer a gestão do desempenho dos colaboradores, sinalizando medidas de atendimento; 

• Garantir a entrega dos serviços de informática e telecomunicação, dentro dos prazos estabelecidos e 

qualidade proposta; 

• Garantir a sustentabilidade do negócio, tendo a certeza que quando solicitado terá o serviço 

disponível; 

• Realizar a gestão das linhas de telefonia móvel; 
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• Gerar os indicadores de gastos de telefonia e impressão das áreas; 

• Quando necessário, faz viagens para as filiais 

• Realizar alterações de contrato de telefonia e internet quando ocorre a alteração de endereço ou novas 

filiais; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Completo Superior Completo 
Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 2 até 4 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Roteamento 

Tecnologias de 

interconexão de redes 

(WAN, MAN, LAN, 

WLAN, SAN, etc.) 

Tecnologias e 

infraestrutura de 

Datacenter 

Serviços para Internet 

(web, e-mail, 

proxy, DNS, etc.) 

Virtualização 

Gerenciamento de 

Roteamento 

Tecnologias de 

interconexão de redes 

(WAN, MAN, LAN, 

WLAN, SAN, etc.) 

Tecnologias e 

infraestrutura de 

Datacenter 

Serviços para Internet 

(web, e-mail, 

proxy, DNS, etc.) 

Virtualização 

Gerenciamento de 

Roteamento 

Tecnologias de 

interconexão de redes 

(WAN, MAN, LAN, 

WLAN, SAN, etc.) 

Tecnologias e 

infraestrutura de 

Datacenter 

Serviços para Internet 

(web, e-mail, 

proxy, DNS, etc.) 

Virtualização 

Gerenciamento de 
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serviços de diretórios 

(LDAP, AD) 

 

serviços de diretórios 

(LDAP, AD) 

 

serviços de diretórios 

(LDAP, AD) 

 

Competências 

Comportamentais:  

Atenção distribuída;  

Autogerenciamento;  

Flexibilidade;  

Liderança;  

Resiliência 

Atuação Consultiva; 

Atenção distribuída;  

Autogerenciamento;  

Flexibilidade;  

Liderança;  

Resiliência 

Atuação Consultiva; 

Atenção distribuída;  

Autogerenciamento;  

Flexibilidade;  

Liderança;  

Resiliência 

Atuação Consultiva; 

Competências Organizacionais  

Comunicação 

Assertiva Foco em 

resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva Foco em 

resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva Foco em 

resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

 

Aprovações 

 

Desenvolvido em:  
Revisão do 

documento: 
 Data da Revisão:        /    / 
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