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EDITAL 01/2006 – ANEXO II 
 
SUMÁRIO DAS CARREIRAS FUNCIONAIS 
 
TÉCNICO EM LOGÍSTICA JR 
Executar os serviços técnicos e administrativos relacionados à cadeia logística de material e 
equipamento, de modo a assegurar a economicidade e eficácia dentro das melhores práticas logísticas, 
observando normas técnicas, legislação fiscal, tributária, transporte e ambientais no âmbito geral da 
Empresa. 
 
TÉCNICO DE SUPRIMENTOS JR   
Executar atividades administrativas envolvendo finanças, orçamentos, licitações, convênios, pessoal, 
materiais, patrimônio, ativo imobilizado, contratos de prestação de serviços, frota de veículos, segurança 
do trabalho, benefícios e outros serviços correlatos, visando operacionalizar os processos de gestão 
administrativa em conformidade com as normas, políticas e diretrizes determinadas pela Direção da 
Empresa.  
 
TÉCNICO CONTÁBIL JR 
Executar atividades de classificação, controle e conciliação contábil; auxiliar na elaboração das 
demonstrações contábeis, na apuração de tributos e no acompanhamento orçamentário; participar da 
realização de inventários físicos e da respectiva compilação de resultado; zelar pelo cumprimento das 
normas internas relacionadas às políticas de pagamentos, recebimentos e de pessoal; monitorar 
eficientemente os registros de controle do ativo imobilizado. 
 
TÉCNICO DE MERCADO JR 
Processar e analisar as informações da base de dados geo-referenciada relativas aos estudos de 
viabilidade de atendimento solicitados pelos clientes, visando otimizar o estudo técnico feito pela área de 
engenharia de viabilidade, embasando as áreas comercial e de engenharia em novos projetos de 
ampliação da rede e de expansão de PoP’s (Pontos de Presença) com menor prazo e custo, com foco 
na satisfação dos clientes, nos resultados organizacionais, auxiliando no alcance das metas de vendas e 
cumprimento das estratégicas comerciais e mercadológicas da Empresa. 
 
SECRETÁRIA 
Secretariar o pool de gerência e os órgãos, facilitando o desempenho de suas atividades, contribuindo 
para o melhor resultado no atendimento aos clientes internos e externos, devendo planejar, organizar e 
dirigir os serviços da secretaria, de acordo com as normas e procedimentos da Empresa. 
 
TÉCNICO DE TI JR 
Executar atividades técnicas de administração, suporte e instalação de softwares, suporte e atendimento 
a usuários, operação e manutenção de Hardware/Software em infra-estrutura de TI e Redes IP, testes e 
inspeção em equipamentos, analisar, diagnosticar e identificar ocorrências/falhas em sistemas de 
informática e telecomunicações, elaborar relatórios periódicos para avaliar a qualidade de sistemas e 
equipamentos, efetuar e participar de manutenções programadas em sistemas afins, participar na 
elaboração de especificações de hardware/software de TI. 
 
TÉCNICO DE PROJETOS JR 
Executar atividades técnicas de planejamento, estudos de viabilidade técnico-econômica, levantamento 
de campo, projetos de redes, infra-estruturas e sistemas de telecomunicações, padronização e validação 
de serviços terceirizados de projetos, para o atendimento de clientes e expansões, através do 
desenvolvimento e controle dos processos. 
 
TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO JR 
Executar atividades técnicas na implantação de redes e infra-estruturas, instalação e ativação de 
equipamentos e sistemas de telecomunicações, provisionamento de circuitos, padronização e validação 
de serviços terceirizados de implantação, para o atendimento de clientes e expansões, através do 
desenvolvimento e controle de processos. 
 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO JR 
Executar as atividades de operação e manutenção de equipamentos e sistemas de telecomunicações e 
informática (satélite, sistemas de rádio, sistemas óptico, CATV, telefonia, informática, internet, energia, 
infra-estrutura), visando garantir o funcionamento das redes da Empresa e de seus clientes. 
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ADVOGADO JR 
Representar a Empresa e seus empregados ativa e passivamente, perante o foro em geral e órgãos da 
administração pública direta, indireta e fundacional, bem como participar, contribuir e auxiliar seus 
procedimentos internos e externos que requeiram o conhecimento e a observância de legislação, com 
atuação ativa e passiva, preventiva e corretiva, visando defender e/ou obter os direitos e interesses da 
Empresa, facilitando o negócio com rapidez e excelência de resultados, zelando pela imagem, sua 
cultura, seus valores, suas normas e sua política, evitando/minimizando custos e/ou auferindo vantagens 
legais, empresariais e/ou financeiras. 
 
ANALISTA FINANCEIRO JR 
Participar do desenvolvimento, melhoria e operacionalização e normalização dos processos inerentes à 
arrecadação, recebimentos diversos, cobranças, pagamentos, controle, contabilização, conciliações, 
elaboração de cálculos financeiros e fluxo de caixa. 
 
ANALISTA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO JR 
Participar na execução das atividades de planejamento econômico financeiro, no desenvolvimento do 
plano de negócios, planejamento e controle orçamentário, monitoramento de custos e resultados 
gerenciais, planejamento estratégico, incluindo a definição, mapeamento, desdobramento e 
acompanhamento de metas, dar suporte aos processos de formação dos preços e serviços, análise de 
investimentos, na implementação da captação de recursos, visando aumentar o valor econômico e 
assegurar o crescimento sustentável da Infovias, utilizando técnicas avançadas de finanças e 
parâmetros de risco determinados. 
 
ANALISTA DE TI JR 
Executar serviços de análise e gestão de sistemas de TI e Redes IP, elaborar e implantar políticas de 
uso e de segurança, participar da elaboração de orçamentos, especificações e contratos, participar da 
análise, modelagem, especificação de requisitos, desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão 
empresarial e operação, acompanhamento e validação de serviços terceirizados de projetos de TI, 
coordenação e controle dos processos de gestão e desenvolvimento de sistemas, projetos de expansão 
e melhorias de capacidades de recursos de TI e Redes IP. 
 
ENGENHEIRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES JR 
Administrar a carteira de clientes sob sua responsabilidade e captar novos clientes para esta carteira, 
bem como captar e desenvolver projetos técnico-comerciais, negociar contratos para a área comercial, 
assegurar a comercialização de todos os serviços técnicos de engenharia prestados pela Empresa na 
sua área de telecomunicações, visando atingir as metas de vendas e a previsão de faturamento anual 
para sua carteira. 
 
ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO JR 
Executar serviços de engenharia nas atividades de implantação de redes e infra-estruturas, instalação e 
ativação de equipamentos e sistemas de telecomunicações, provisionamento de circuitos, padronização, 
validação e aprovação de serviços terceirizados de implantação, para o atendimento de clientes e 
expansões, através do desenvolvimento, coordenação e controle dos processos. 
 
ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO JR 
Executar serviços de engenharia nas atividades de acompanhamento, coordenação, fiscalização, 
desenvolvimento, controle e execução dos processos de recepção, operação e manutenção dos 
sistemas de telecomunicações (satélite, rádio, óptico, CATV, telefonia, informática, internet, energia, 
infra-estrutura), visando assegurar suas disponibilidades e funcionalidades para operação das redes da 
Empresa e de seus clientes, atendendo critérios de qualidade, segurança, custo e confiabilidade, de 
acordo com as normas e legislação vigentes. 
 
ENGENHEIRO DE PROJETOS JR 
Executar serviços de engenharia nas atividades de planejamento, estudos de viabilidade técnico 
econômica, levantamento de campo, projetos de redes, infra-estruturas e sistemas de telecomunicações, 
padronização, validação e aprovação de serviços terceirizados de projetos, para o atendimento de 
clientes e expansões, através do desenvolvimento, coordenação e controle dos processos. 
 
 
 


