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NÍVEL MÉDIO

EMPREGO 201: ASSISTENTE DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO

Requisitos: Curso de ensino médio ou equivalente, fornecido por instituição credenciada pelo MEC ou pelo Conselho de Educação
ou Secretarias de Educação dos Estados ou do Distrito Federal, acrescido de cursos profissionais na área da TIC e complementa-
res nas áreas de rede ou telecomunicações ou eletrônica, que somados totalizem carga horária mínima de 120 (cento e vinte) ho-
ras; ou curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas áreas de redes ou telecomunicações ou eletrônica, fornecido
por instituições credenciadas pelo MEC ou pelos Conselhos de Educação ou Secretarias de Educação dos Estados ou do Distrito
Federal.

Atribuições: Planeja agenda de visitas aos usuários e clientes demandantes; definindo locais de visitação; cadastrando as
atividades diárias e mensais  de manutenção  de  equipamentos e de atendimento de demandas; alimentando o  software
apropriado com o registro de informações relativas aos tipos de necessidades a serem atendidas, à prioridade e periodicidade
dos atendimentos, às pendências existentes, aos recursos necessários (cartuchos, discos, arquivos, pontos de start e outros
dispositivos); avaliando a infraestrutura de informática disponibilizada e determinando formas de apoio para atuar de forma
preventiva e corretiva frente às possíveis disfunções operacionais.
Monitora serviços operacionais e servidores; fazendo análises de funcionamento junto aos monitores; efetuando testes de
verificação; identificando disfunções e falhas; efetuando registros de controle e encaminhando os problemas para solução
junto ao suporte técnico da empresa.
Monitora os sites remotos; analisando diariamente o sistema de Gerenciamento; verificando a necessidade de intervenções;
visitando locais; identificando disfunções de  equipamentos;  solucionando  problemas  operacionais  existentes,  ou  ainda
quando for o caso, acionando a Operadora de Telecom para a troca de equipamentos defeituosos.
Monitora  processos  produtivos;  verificando  o  funcionamento  dos  Jobs  em  atividade;  identificando  os  tipos  de  falhas
existentes;  acessando  a  tela  de  erros;  verificando  causas  de  cancelamentos;  tomando  iniciativas  de  resolução  ou
providências de encaminhamento ao analista ou programador responsável para manter os equipamentos e as operações em
funcionamento.
Faz  manutenção  dos  serviços  da  internet  no  ar;  acompanhando  e  monitorando  os  links,  os  servidores,  os  serviços
disponibilizados e a velocidade dos componentes e dispositivos; identificando falhas e disfunções operacionais; tomando
providências  cabíveis  de consertos  e  reparos;  efetuando os  devidos  ajustes  ou acionando os terceiros  envolvidos  para
normalização dos serviços.
Faz acompanhamento das atividades agendadas; observando as orientações do planejamento (como: as prioridades das
demandas,  os prazos  de execução estabelecidos,  as ações programadas,  os  recursos necessários);  visitando os locais
determinados; avaliando a qualidade dos serviços executados; efetuando ajustes se necessários e identificando pendências
existentes, se for o caso para garantir a qualidade dos atendimentos e/ou encaminhar novas providências manutenção.
Faz  acompanhamento  e  monitoração  da  carga  diária  dos  serviços;  verificando  a  tela  de  erros;  analisando  e-mails,
comunicados e registros para encaminhar providências de solução aos analistas e programadores responsáveis relativas à:
operação de equipamentos de entrada e saída de dados; ao funcionamento dos sistemas operacionais de processamento de
dados;  à  monitoração  de  processos  produtivos;  à  monitoração  dos  serviços  operacionais;  à  solução  de  problemas  de
execução de processos; à interação com o processo produtivo; às garantias de disponibilidades das informações geradas; à
racionalização dos recursos produtivos; à emissão e impressão de relatórios de entrada e saída de dados.
Atende solicitações de ativação de links, encaminhando ofícios às concessionárias; acompanhando a instalação; verificando a
interligação ao  site  da EMPREL e fornecendo o IP necessário para possibilitar  a navegação dos usuários e clientes na
internet.
Faz  cadastramento  de  logins  de redes, de e-mails  individuais  e corporativos;  analisando a veracidade das solicitações;
criando listas institucionais  diversas e efetivando o cadastramento nos padrões de criação para possibilitar  o acesso às
comunicações eletrônicas.
Atende solicitações de habilitação de pontos de cabeamento estruturado de redes; avaliando a capacidade instalada ao uso
de computadores, notebooks e impressoras; verificando características de tensão de entradas e saída, fatores de potência e
rendimento; configurando suítes e roteadores e acessando no sistema todas as informações necessárias para possibilitar o
uso e o manuseio de equipamentos informatizados.
Cria diretórios de acesso aos servidores; analisando as solicitações das pessoas autorizadas; verificando a permissão da
escrita para leitura e execução dos programas necessários ao funcionamento das operações.
Faz instalação, configuração, otimização e homologação de  softwares  básicos e de apoio; avaliando as solicitações dos
usuários; fazendo comparações e compatibilizações com o ambiente computacional; configurando sistemas operacionais de
acordo com a capacidade instalada; disponibilizando servidores às homologações para atender demandas operacionais de
clientes internos e externos.
Atende demandas diversas de clientes internos e externos; analisando e-mails e solicitações telefônicas; caracterizando a
natureza da demanda; tomando providências diversas de: prolongamento de disponibilidade de recursos, liberação de tempo
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de máquinas, disponibilização de plantonistas e serviços para atender demandas dos usuários e clientes em serões e finais
de semana.
Controla  backups  dos  cartuchos  produzidos  semanalmente;  gravando  e  transmitindo  dados;  gerando  novos  cartuchos;
fazendo as devidas substituições pelos que estão guardados no cofre de segurança e recolocando os cartuchos da semana
anterior nas prateleiras do arquivo geral para controle e segurança dos dados processados.
Opera  equipamentos  de  entrada  e  saída  de  dados;  verificando  as  informações  e  providências  a  serem tomadas  nos
expedientes de passagem de turno. Acompanha a implantação de sistemas telefônicos nas unidades internas da EMPREL e
nos órgãos da prefeitura; enviando solicitações chanceladas à Operadora de Telecom; verificando ofícios de ativação de
linhas e de banda larga; prestando apoio logístico na ocasião das instalações; aguardando ativação e checando a inclusão
dos sinais para disponibilização aos usuários.
Controla as demandas de ativação, desativação e transferência de linhas e banda larga junto a Operadora de Telecom;
cadastrando os pedidos de inclusão, exclusão e transferência em planilha apropriada; acompanhando operações junto a
Operadora de Telecom; prestando apoio necessário até a conclusão dos trabalhos; checando resultados finais e comparando
as especificações e os prazos acordados em contrato para atender as demandas de utilidade dos aparelhos telefônicos
necessários às atividades operacionais da empresa.
Faz  vistorias  e  levantamentos  de  necessidades  de  ativação  de  linhas  telefônicas  e  de  banda  larga;  visitando  locais  e
identificando demandas; avaliando condições de estruturas físicas apropriadas; tomando providências de adequação dos
locais e emitindo relatórios para efetivação dos serviços de instalação.
Atende demandas de reparos da telefonia de banda larga; avaliando as solicitações dos usuários; fazendo contatos com a
Operadora de Telecom via 0800; prestando informações e esclarecimentos dos defeitos apresentados e acompanhando junto
aos usuários e clientes a conclusão e as soluções dadas aos problemas  apresentados.
Controla as categorizações dos ramais telefônicos internos; analisando as demandas provenientes, tanto da EMPREL como
da  prefeitura;  providenciando  a  efetivação  das  mudanças  para  adequar  o  sistema  de  ramais  telefônicos  internos  às
necessidades atuais de categorização.
Faz o acompanhamento das contas internas das despesas com telefonia móvel e fixa; analisando e checando valores e
vencimentos  das  faturas  vindas  das  operadoras;  fazendo  apropriações  no  sistema  e  gerando  relatórios  para  atesto  e
providências de pagamento.
Colabora  com a execução  de  tarefas  diversificadas  relativas  ao  cargo;  demonstrando  interesse,  espírito  colaborativo  e
empenho para contribuir com o alcance das metas e objetivos de sua área de trabalho.
Executa atividades pertinentes as programações de sua área trabalho de acordo com o planejamento, as negociações de
equipe e os cronogramas; observando procedimentos técnico-operacionais,  normas internas de administração, de saúde
ocupacional, segurança e higiene; zelando pela conservação de materiais, instrumentos e equipamentos de trabalho postos à
sua disposição e atendendo aos padrões de conduta profissional determinados pela empresa.

NÍVEL SUPERIOR

EMPREGO 401: ANALISTA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE

Requisitos: Curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, reconhecido e concluído em instituição de ensino superior
credenciada pelo MEC; ou curso de graduação em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de ensino
superior credenciada pelo MEC, acrescido de curso de pós-graduação na área de Tecnologia da Informação, com carga horária
mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, fornecido por instituição credenciada pelo MEC.

Atribuições: Avaliar e especificar as necessidades de hardware, software básico e ferramentas de apoio; definir configuração
e estrutura de ambientes operacionais; definir procedimentos de instalação, customização e manutenção de software básico e
ferramentas de apoio; analisar e projetar o desempenho de ambientes operacionais e de serviços; analisar a utilização dos
recursos  de  software  e  hardware;  elaborar  o  plano  de  capacidade  de  ambientes  operacionais  e  de  serviços;  prestar
consultoria e suporte técnico para aquisição, implantação e uso adequado de recursos de hardware e software; prospectar,
avaliar e implementar novos recursos de hardware e software; Administração de Banco de Dados Relacionais, Suporte a
redes  de  alta  disponibilidade,  LAN,  MAN,  WAN,  Rede  SAN;  viabilizar  a  instalação  de  novas  aplicações  no  ambiente
operacional; avaliar riscos e verificar conformidades no ambiente operacional; definir e implementar os procedimentos de
segurança do ambiente operacional; e projetar e definir tecnologia, topologia e a configuração do DataCenter.

EMPREGO 402: ANALISTA DE SISTEMAS

Requisitos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior completo em Análise de
Sistemas, Ciências da Computação, Informática, Engenharia da Computação, Sistema de Informação, Sistemas para Internet (web
design), ou outro curso superior na área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições: Desenvolver, codificar e manter aplicações, sistemas e APPs, utilizando as ferramentas adotadas pela empresa;
Executar análise,  diagnóstico e correção de problemas em aplicações e classes; Ter capacidade de definir  aplicações e
classes; Analisar, diagnosticar e propor alternativas de solução para problemas em sistemas existentes; Conhecer e usar
metodologia de desenvolvimento ágil  e  tradicional;  Elaborar  propostas técnicas para solução de problemas em sistema,
racionalização do fluxo de informações e de processos já informatizados; Efetuar o levantamento de informações junto ao
cliente para desenvolvimento,  implantação e manutenção de sistemas; Modelar dados, processos de negócio e definir  o
escopo do sistema; Elaborar modelo de projetos e de análise de sistemas; Documentar aplicações e sistemas; Elaborar
treinamentos  específicos para  o usuário final;  Dimensionar  recursos,  elaborar  cronogramas e orçamentos  para  projetos;
Participar de grupos de estudos e projetos; Prospectar, avaliar e elaborar pareceres técnicos sobre softwares de terceiros;
Definir  a  arquitetura  de  softwares  e  de  sistemas;  Selecionar,  implementar  e  internalizar  novas  tecnologias;  Planejar  e
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administrar componentes reusáveis e repositórios.
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