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                 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                          

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

Função 

Essencial 
Administrar ambiente computacional; instalar recursos computacionais; configurar recursos do ambiente computacional; fornecer suporte no uso de 

recursos computacionais; controlar ambiente computacional. 
 

Detalhada 1- Definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente computacional. 

2-Executar procedimentos de migração e interface de dados. 

3-Analisar parâmetros de disponibilidade, indicadores de capacidade e de desempenho. 

4-Controlar níveis de serviço. 

5-Automatizar rotinas. 

6-Implantar projetos de redes. 

7- Pesquisar e especificar recursos computacionais. 

8-Auxiliar na contratação de serviços e produtos da área. 

9-Controlar programas de computadores e equipamentos. 

10- Instalar serviços de rede de computadores. 

11-Instalar equipamentos de conectividade, placas e aplicativos. 

12-Projetar a arquitetura de redes computacionais. 

13-Configurar sistema operacional e de conectividade. 

14-Configurar perfis de usuários de redes locais. 

15-Documentar ocorrência de problemas e soluções. 

16-Diagnosticar e acompanhar solução de problemas. 

17-Orientar usuários. 

18-Corrigir falhas. 

19-Fornecer suporte ao desenvolvimento de projetos. 

20-Desenvolver soluções para apoio ao usuário. 

21-Ministrar treinamentos. 

22-Subsidiar discussões sobre nível de serviços. 

23-Elaborar procedimentos e executar rotinas de cópia de segurança e recuperação. 

24-Definir normas de segurança de acesso a recursos. 

25-Mapear riscos de segurança de recursos tecnológicos. 

26-Padronizar nomenclatura de usuários e grupos, além dos tipos de autenticação de usuário. 

27-Auditar uso de ambiente computacional. 

28-Inventariar recursos computacionais. 

29- Documentar ambiente computacional. 

30-Estabelecer e monitorar recursos computacionais. 

 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins.  

       * Referência da Grade de Salário Base / Especialista em Gestão de Tecnologia de Informação - Especialistas Técnicos 1.                           

         - Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 

Escolaridade: Ensino Superior Completo. 

Conhecimentos: Procedimentos técnicos e normas de segurança da área, sistemas operacionais, redes de computadores, segurança da informação, backup, antivírus, hardware, protocolos de 

comunicação e básico em informática. 
Habilidades: Apresentar raciocínio abstrato, numérico e lógico, capacidade de síntese, senso analítico, concentração, flexibilidade, criatividade, iniciativa, memorização e observação. 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – 

ADMINISTRADOR DE REDES (efetivo) 


