
                                                                                                                                  

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

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                       

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

                                                                                        CARGO: AGENTE EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – OPERADOR 

                                                                                     DE COMPUTADOR (efetivo) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 

 

Função 

Essencial 
Assegurar funcionamento de hardware e software; elaborar e garantir segurança das informações; monitorar sistemas; prestar atendimento ao público e 

funcionários. 
Detalhada 1- Inicializar e desativar sistemas e aplicativos. 

2- Configurar e desconfigurar hardware. 

3- Realizar limpezas periódicas dos equipamentos. 

4- Assegurar funcionamento de equipamento reserva. 

5- Analisar necessidades dos funcionários no que se refere ao uso de computadores, programas e equipamentos, tentando supri-las.  

6- Pesquisar novos recursos na área que atendam as necessidades da Prefeitura. 

7- Alimentar equipamentos com suprimentos. 

8- Solicitar novos programas, equipamentos e computadores. 

9- Auxiliar na compra de novos computadores. 

10- Anexar e desanexar computadores em redes. 

11- Solicitar consertos, quando necessários. 

12- Orientar funcionários quanto ao uso adequado dos equipamentos. 

13- Verificar temperatura e umidade do local onde se encontram os equipamentos. 

14- Fazer cópias de segurança (backup). 

15- Controlar acesso de usuários. 

16- Criar e executar recursos de armazenamento de dados. 

17- Digitar dados, informações e textos. 

18- Gerar dados, emitir boletos e impressões. 

19- Imprimir documentos, relatórios e avisos. 

20- Lançar informações em sistema. 

21- Controlar informações do sistema. 

22- Atualizar cadastros da rede. 

23- Verificar e alterar dados quando encontrados erros de informação. 

24- Prestar informações. 

25- Atender reclamações e solucionar problemas. 

26- Realizar verificações na rede de informações, banco de dados e cálculos. 

27- Encaminhar casos que não são possíveis de resolução pelo operador de computação ao seu supervisor. 

28- Orientar funcionários sobre o funcionamento e manejo dos sistemas. 
Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.  

Conhecimentos: Técnico e operacional na área de atuação e básico em informática.  

Habilidades: Raciocínio numérico e lógico, concentração, senso analítico e iniciativa. 

* Referência da Grade de Salário Base / Agente em Gestão de Tecnologia de Informação. 

- Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 


