
ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNCOES 
CARGO: 

Analista de Tecnologia da Informação 

GRUPO OCUPACIONAL: 

Universitário 

JORNADA DE TRABALHO: 

8 horas diárias 
 
 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO 
ESCOLARIDADE: 

Ensino Superior Completo 

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA: 

Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciências da Computação ou Tecnologia da Informação. 
OUTROS REQUISITOS: 

Inscrição no respectivo Órgão/Conselho de Classe. 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Pesquisar, projetar, desenvolver, implantar, operar, configurar e manter sistemas de informações e redes 
de comunicação de dados, para atender as necessidades operacionais e gerenciais das diversas funções 
e unidades organizacionais do PARANACIDADE, oferecendo suporte técnico aos usuários. 
 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

� Elaborar, executar e atualizar o Plano Diretor de Informática do PARANACIDADE, estabelecendo 
prioridades para o desenvolvimento de sistemas; 

� Desenvolver, implantar, documentar e manter sistemas de informações; 

� Gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação; 

� Orientar e fornecer suporte quanto à utilização adequada de sistemas e equipamentos de 
informática; 

� Dimensionar e especificar aplicativos e equipamentos de informática, de acordo com as 
necessidades do PARANACIDADE; 

� Providenciar e controlar a execução de backups, de forma a garantir a segurança e recuperação 
de informações; 

� Pesquisar, avaliar e testar aplicativos e equipamentos de informática, com vistas à sua utilização 
pelo PARANACIDADE; 

� Atuar como gestor de contratos nos serviços terceirizados relacionados com a área de tecnologia 
da informação, acompanhando e fiscalizando sua execução e habilitando e encaminhando para 
pagamento as faturas correspondentes; 

� Prestar assistência técnica aos Municípios e suas Associações, orientando-os quanto à utilização 
de sistemas de informação, bem como sobre a especificação e instalação de equipamentos e 
aplicativos; 

� Analisar o desempenho dos sistemas e equipamentos de tecnologia da informação utilizados pela 
Entidade; 

� Efetuar o registro dos softwares desenvolvidos pela Entidade, ou de sua propriedade, junto à 
autoridade competente; 

� Elaborar, executar e atualizar o Plano de Segurança da infraestrutura e sistemas de tecnologia da 
informação; 

� Gerenciar os níveis e permissões de acesso aos recursos da rede corporativa; 

� Administrar os ambientes da Intranet e da Internet, bem como o site da Companhia, garantindo 
seu pleno funcionamento e atualização; 

� Efetuar o controle das licenças dos softwares utilizados pela Entidade; 

� Coordenar a elaboração do plano diretor de informática, estabelecendo prioridades para o 
desenvolvimento de sistemas; 

�  Orientar tecnicamente às diversas unidades organizacionais da Entidade no que se refere à 
seleção das soluções mais adequadas para atendimento das necessidades de informatização; 

� Proceder à instalação de equipamentos e aplicativos nas diversas unidades do 
PARANACIDADE; 



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 
� Participar dos processos de aquisição, avaliando e homologando os equipamentos e aplicativos 

de informática; 

� Executar outras atividades correlatas compatíveis com o cargo. 

 


