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ATRIBUIÇÕES: 

 

Gerente de tecnologia da informação  

  

 Planejar, organizar, gerenciar os serviços da área de tecnologia de informação.  

 Desenvolver e implementar políticas e diretrizes que traduzam as melhores práticas 

existentes e ou disponíveis no mercado, visando a otimização dos serviços e utilização 

dos recursos sob sua responsabilidade. 

 Elaborar as políticas, normas e procedimentos relativos a tecnologia de informação 

zelando pelo seu cumprimento.  

 Coordenar a implementação de soluções.  

 Propor planos de investimentos visando atualização tecnológica.  

 Interagir com as áreas clientes, garantindo o bom desempenho de equipamentos, 

redes e sistemas. 

 Dirigir, coordenar e controlar a implantação do plano diretor de informática da empresa, 

observando cronogramas, prioridades e orçamentos aprovados. 

 Dirigir o levantamento das necessidades dos usuários, supervisionar o 

desenvolvimento de projetos de sistemas, buscar soluções no mercado de software 

aplicativo ou contrata serviços de fornecedores externos para desenvolvimento.  

 Administrar a rede de computadores e supervisionar a manutenção dos programas e 

sistemas implantados. 

 Responder pela segurança da informação elaborando, implantando e gerenciando 

aplicação de  normas e políticas de proteção aos ativos e sistemas. 

 

Analista de Sistemas 

 

 Elaborar documentação para os sistemas e aplicações de fácil entendimento, visando a 

melhor interpretação dos usuários; 
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 Efetuar o levantamento das informações através de entrevistas com os usuários finais 

e gestores de desenvolvimento, visando elaborar os processos que serão utilizados na 

confecção dos sistemas e aplicações; 

 Elaborar documentos do sistema e aplicação, desenvolvendo dicionários de dados, 

manuais do sistema e relatórios técnicos. 

 Emitir parecer técnico, sobre o sistema e aplicação, quando for necessário; 

 Efetuar toda a documentação necessária sobre níveis de serviços, capacidade e 

performance, soluções disponíveis, efetuando a divulgação destas para as áreas 

envolvidas; 

 Elaborar os estudos de viabilidade técnica e econômica, bem como especificações 

técnicas, verificando a viabilidade do projeto; 

 Realizar auditoria e monitorar a performance do sistema e aplicação, identificando e 

corrigindo falhas e executando procedimentos para melhorias; 

 Administrar os recursos de rede, banco de dados e ambiente operacional, 

administrando perfil de acesso às informações, dados e recursos, evitando conflitos de 

informações; 

 Orientar as áreas de apoio, nas consultas a documentações técnicas e fontes 

alternativas de informações, simulando problemas em ambiente controlado quando 

necessário ou acionando suporte; 

 Ministrar treinamento, preparando conteúdo programático e o material didático, 

determinando os pré-requisitos do treinamento, e os recursos áudio visuais; 

 Prestar consultoria técnica, quando necessário, identificando necessidades do usuário, 

propondo mudanças de processos e funções, negociando alternativas de solução, 

propondo adoção de novos métodos e técnicas, visando adequar soluções a 

necessidades dos mesmos. 

 Pesquisar e identificar novas tecnologias, identificando fornecedores, solicitando 

demonstrações de produto e avaliando a funcionalidade do produto, visando manter 

atualizados os sistemas e aplicações da empresa; 

 

Analista em redes  

 

 Configurar, manter e administrar as redes de comunicação de dados, voz, imagem, 

locais e remotas, orientadas para atendimento das necessidades da empresa 

(Windows e Linux).  

 Administrar os ambientes operacionais, promover as atualizações, monitorar os 

ambientes visando o diagnóstico de situações que comprometam a disponibilidade e a 

performance.  

 Garantir a disponibilidade, segurança e performance, através da criação de scripts e 

dos procedimentos de acesso.  
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 Dar a manutenção, solucionar os problemas de produção e orientar os usuários / 

operadores e garantir o funcionamento adequado da infraestrutura tecnológica da 

empresa.  

 Experiência em suporte ao usuários.  

 Conhecimentos em rotinas de backup e firewall.  

 Desejável conhecimentos em elétrica, CFTV e telefonia.  

 Conhecimentos em sistema operacional Windows e Linux, gerenciamento em contas 

Active Directory, Exchange e/ou contas de e-mail, administração em Server 2003 e/ou 

2008 e conceitos de DNS, AD, DHCP, VPN, IP, acesso remoto. 

 

Analista de suporte 

 

 Prestar suporte técnico ao usuário de informática, verificando o funcionamento dos 

hardwares, softwares e redes. 

 Detectar e propor soluções de problemas. 

 Zelar pela manutenção dos equipamentos, limpeza e organização dos equipamentos 

de informática. 

 Coibir o mau uso dos equipamentos 

 Verificar a necessidade de reposição de materiais e equipamentos, quando for o caso. 

 

Monitor de laboratório  

 

 Orientar os usuários sobre o uso correto dos recursos e notificar imediatamente 

eventuais infrações ao coordenador de sua equipe;  

 Fazer registro de uso de ambientes e da retirada de equipamentos, de acordo com as 

normas específicas;  

 Atender às peculiaridades do laboratório ao qual pertence, em comum acordo com o 

entendimento do coordenador;  

 Zelar pela manutenção dos equipamentos, limpeza e organização dos laboratórios;  

 Circular nas dependências dos laboratórios, oferecendo seus serviços aos usuários 

que eventualmente estejam com dúvidas ou problemas em relação a determinado 

recurso disponível nos laboratórios;  

 Prestar sempre o melhor atendimento possível ao usuário do laboratório, zelando pela 

boa imagem do Laboratório de Informática / FACULDADE INTEGRADA BRASIL 

AMAZÔNIA;  

 Coibir o mau uso dos equipamentos;  

 Cumprir rigorosamente com seus horários de trabalho, de forma a não prejudicar o 

atendimento aos usuários;  

 Verificar a necessidade de reposição de materiais e equipamentos, quando for o caso. 
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Web Designer/ Web Developer 

 

 Elabora o projeto estético e funcional de web sites; 

 Conhecimento de ferramentas de web design como Photoshop, e também 

conhecimentos específicos, tais como: XHTML e CSS. 

 Executa a construção e manutenção de sites utilizando linguagens de programação 

como ASP, PHP. JAVA;  

 Bancos de dados; 

 Ferramentas como Dreamweaver e outras.  

 Cria aplicativos e soluções sempre tendo em vista a funcionalidade do site.  

 

Técnico em áudio 

 

 Preparar o ambiente de trabalho, em função do tipo de evento, no sentido de identificar 

as características da captação, gravação, edição, mistura, amplificação e reprodução 

do som pretendido e os meios necessários à sua concretização. 

 Recolher todas as informações possíveis sobre o trabalho a realizar em eventos na 

FACULADADE INTEGRADA BRASIL AMAZÔNIA. 

 Assistir a ensaios com vista à recolha de informação complementar referente à 

concepção do espetáculo e/ou do trabalho a realizar e aos objetivos do mesmo, de 

forma a colaborar na definição dos equipamentos a utilizar. 

 Elaborar um manual técnico, onde conste a identificação do tipo e quantidade de 

equipamento necessário, nomeadamente microfones, mesas de mistura, 

amplificadores, colunas, compressores, limitadores, gravadores, editores, a sua 

colocação e distribuição. 

 Participar na montagem, afinação e calibragem do equipamento de áudio. 

 Testar o equipamento, verificando a sua conformidade e efetuando eventuais ajustes. 

 Operar o equipamento de áudio nos eventos de forma a reproduzir fielmente o evento, 

proporcionando ao público a melhor audição (escuta). 

 Vigiar o funcionamento do equipamento, de modo a que o trabalho se realize em 

conformidade com o evento. 

 Participar na seleção do equipamento de áudio a adquirir, propondo as soluções 

técnicas mais adequadas. 

 


