
                                                                                                                                  

Referência C1*     Carga Horária: 40 hs semanais      Regulamentação: Lei nº 6423/13 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                          

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

    

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 

Função 

Essencial 
Gerenciar operação de serviços de tecnologia da informação; gerir projetos de tecnologia da informação; identificar oportunidades de aplicação de 

tecnologia da informação; planejar atividades de tecnologia da informação; interagir com outras áreas. 
Detalhada 1- Registrar ocorrências. 

2-Analisar demandas. 

3- Propor melhorias nos processos operacionais. 

4-Validar soluções. 

5-Acompanhar implementação de correções e mudanças no processo. 

6- Monitorar operacionalização das soluções e de projetos. 

7-Monitorar resultados. 

8-Avaliar performance de recursos de tecnologia da informação e indicadores de ocorrências. 

9-Controlar escopo do projeto, custos e prazos de execução, além do andamento do projeto. 

10- Gerir prestação de serviços terceirizados. 

11-Analisar desvios na execução de projetos e serviços, além de corrigi-los. 

12-Aprovar produtos e colaborar na coordenação da implantação do projeto. 

13-Homologar equipamentos e softwares. 

14-Coordenar implantação do projeto. 

15-Aprovar e subministrar informações para homologação, equipamentos e softwares. 

16-Identificar necessidades da Organização. 

17-Prospectar soluções tecnológicos. 

18-Estimar prazo e custo de soluções propostas, além de benefícios de soluções. 

19-Elaborar análise de risco. 

20-Anallisar qualidade de soluções propostas. 

21-Prever impactos de projetos e serviços. 

22-Analisar/definir escopo do projeto e serviço. 

23-Definir estratégia de desenvolvimento. 

24-Definir necessidades de recursos tecnológicos (software, hardware e infraestrutura). 

25-Elaborar orçamento e cronograma. 

26-Elaborar propostas de projetos e serviços. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – 

GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA (efetivo) 



                                                                                                                                  

Detalhada 27-Definir padrões de performance e qualidade. 

28-Estabelecer acordo de nível de serviços. 

29-Estabelecer política de segurança de tecnologia da informação. 

30-Planejar simulação e execução de plano de contingência. 

31-Participar da criação de normas e procedimentos da área. 

32-Assegurar cumprimento de normas e padrões. 

33-Pesquisar novas tecnologias. 

34-Avaliar impactos de novas tecnologias. 

35- Negociar execução de serviços de apoio (elétrica, civil, logística, sistemas). 

36- Subsidiar elaboração de orçamento da área. 

37- Relatar andamento de projetos. 

38- Elaborar relatório dos resultados obtidos. 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

Escolaridade: Ensino Superior Completo. 

Conhecimentos: Básico em informática, procedimentos técnicos e normas de segurança da área, hardware e rede de computadores, sistemas operacionais e aplicativos, 

ferramentas e desenvolvimento de sistemas e banco de dados, segurança da informação, boa comunicação, suporte gerencial e qualidade de software. 

Habilidades: Apresentar raciocínio abstrato, numérico e lógico, capacidade de síntese, senso analítico, concentração, flexibilidade, criatividade, iniciativa memorização 

observação. 

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