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1. Identificação 
 

Cargo: Líder de TI 

Diretoria: Comercial Área: E-commerce SP 

Unidade: São Paulo  

 
 

2. Sumário  
 Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de sistemas de e-commerce, de maneira 

a cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 
 

 Gestão da equipe de desenvolvedores; 

 Desenvolver soluções para as demandas apresentadas da área de negócio; 

 Monitorar a acessibilidade do E-commerce, quanto à qualidade e disponibilidade dos serviços; 

 Definir os processos de desenvolvimento da área de TI; 

 Analisar e compreender as exigências e funcionalidades que o sistema e aplicação deveram executar 
de acordo com os requisitos definidos pelos clientes, usuários e comercial; 

 Analisar os módulos e componentes para o desenvolvimento bem como os seus requisitos, visando 
encontrar ou apresentar uma arquitetura que satisfaça as necessidades do sistema; 

 Elaborar modelo de desempenho, considerando os requisitos de qualidade de serviços, o volume de 

processamento esperado e os objetivos de desempenho exigidos pelo sistema, assim como o 

orçamento disponível para estas; 

 Contribuir com o desenvolvimento de novos conceitos e melhorar as técnicas existentes, visando 

manter a empresa com a melhor tecnologia de ponta; 

 Criar e manter indicadores de qualidade na prestação de serviços para as áreas internas da empresa e 

terceiros.  
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 Colaborar na definição da arquitetura, sempre pensando em soluções que são escaláveis 

 Verificar a qualidade do código de programação, provando que as soluções funcionam antes de serem 

implementadas 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 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 Cursando Superior Completo Superior Completo 

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

Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico 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: 

Java 6+, Spring 

Framework; 

Hybris, Bancos SQL, 

SOLR; 

REST e Soap; 

Java 6+, Spring 

Framework; 

Hybris, Bancos SQL, 

SOLR; 

REST e Soap; 

Java 6+, Spring 

Framework; 

Hybris, Bancos SQL, 

SOLR; 

REST e Soap; 

Competências Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Gestão de Conflitos 
Delegação 
Inovação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Gestão de Conflitos 
Delegação 
Inovação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 
 

Comunicação 
Assertiva 
Análise Crítica 
Gestão de Conflitos 
Delegação 
Inovação 
Visão de Impacto e 
Casualidade 
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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 
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Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 
 


