
 

 

 

 

Descrição de 

Cargo 

 

Folha 1 de 3 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 

 

1 

1. Identificação 

 

Cargo: Analista de Soluções de E-commerce  

Diretoria: Comercial Área: E-commerce SP 

Unidade: São Paulo  

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de E-commerce, de maneira a cumprir 

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Compreender as necessidades das áreas internas, e buscando solução com a áreas de desenvolvimento, 

trazendo a melhor alternativa considerando questões operacionais, custo, tempo e a visão sistêmica do 

negócio; 

• Analise, especificação técnica e desenvolvimento de requisitos de negócio; 

• Elaboração de especificação funcional das demandas de e-commerce; 

• Atuar com mapeamento e modelagem de processos, levantamento da árvore de problemas, 

levantamento das competências, desenho ou redesenho de novas operações; 

• Garantir a qualidade, prazo e custo das entregas, certificando a que a funcionalidade atende as 

necessidades levantadas; 

• 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 
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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 

Básico 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: 

Conhecimento 

avançado em e-

commerce 

Noções básicas de 

programação 

Conhecimento 

intermediário em 

Hybris 

Conhecimento 

intermediários em ERP 

– Protheus 

Conhecimento 

avançado em e-

commerce 

Conhecimento 

intermediário de 

programação 

Conhecimento 

intermediário em 

Hybris 

Conhecimento 

intermediários em ERP 

– Protheus 

Domínio em  

e-commerce 

Conhecimento 

avançado em 

programação 

Conhecimento 

avançado em Hybris 

Conhecimento 

avançado em ERP – 

Protheus 

Competências 

Comportamentais:  

Visão sistêmica 

Visão de processos 

Trabalho em equipe 

Negociação e 

Administração de 

conflitos 

Analise de solução de 

problemas 

Criatividade e 

Inovação 

Visão sistêmica 

Visão de processos 

Trabalho em equipe 

Negociação e 

Administração de 

conflitos 

Analise de solução de 

problemas 

Criatividade e 

Inovação 

Visão sistêmica 

Visão de processos 

Trabalho em equipe 

Negociação e 

Administração de 

conflitos 

Analise de solução de 

problemas 

Criatividade e 

Inovação 

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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