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Gordionet do Brasil com posicionamento e habilidades em Transformação Digital, Integração de Infraestrutura, 

Plataformas e Serviços TIC TLC, OnPremises - Cloud, Terceirização Profissional, 

pesquisa por atividade de trabalho com modularidade mensais, para um dos nossos principais clientes TIC TLC, a 

seguinte figura profissional: 

Gerente de Projeto 
 

Esse perfil tem o papel de orientar o projeto e a gestão dos recursos do fornecedor. Além disso, é a referência 

para o Gerente de Projeto do contratante. O Gerente de Projeto tem as responsabilidades gerais de: 

 

• Integração das várias componentes do projeto, individuação e capacidade de encaminhamento das 

atividades estabelecidas através das fases de concepção, evolução e desenvolvimento 

• Alcance de objetivos, agendamento de tarefas, plano de recursos, planejamento financeiro do projeto e 

sua gestão organizacional 

 

Habilidades básicas 

• Disponibilidade e aptidão testada para o trabalho em equipa 

• Experiência de trabalho em organizações complexas gerindo implementação e manutenção do tipo de 

aplicações no âmbito do concurso 

• Excelente conhecimento de produtos de Office Automation, tanto como integração de ferramentas de 

produtividade individual com outros sistemas corporativos. Em particular, refere-se à capacidade de uso 

efetivo do Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e Microsoft Project em todas as versões 

atualmente em uso 

• Excelente conhecimento do Atlassian Tools como usuário avançado 

 

Responsabilidades gerais 

• Integração das várias componentes do projeto, individuação e capacidade de encaminhamento das 

atividades estabelecidas pelas fases de concepção, evolução e desenvolvimento 

• Alcance de objetivos, agendamento de tarefas, plano de recursos, planejamento financeiro do projeto e 

sua gestão organizacional 

 

Requerimentos mínimos 

• Mestrado ou diploma universitário em STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) ou em 

Economia 

• Pelo menos 8 anos de experiência de trabalho no setor de TI 

• Alternativamente, conclusão do ensino médio e 14 anos de experiência profissional em empresas de TI 

• Pelo menos 4 anos de experiência na função proposta no setor de TI 

• Pelo menos 2 anos de experiência em projetos de utilidade ou telecomunicações no setor de TI (projetos 

de pelo menos 600 homens/dia para cada projeto) 

• Gerenciamento da fase de controle de qualidade (QA) para pelo menos dois dos projetos acima 

• Pelo menos 4 anos de experiência com ferramentas de gerenciamento de ciclo de vida de aplicativos (por 

exemplo, Atlassian Suite Confluence / Jira ou similar) 

• Certificação PMI válida ou em andamento 

• Mínimo de 5 projetos gerenciados (projetos com pelo menos 600 homens/dia para cada projeto) 

• Capacidade de se comunicar fluentemente em inglês e português escrito e falado 

 

Requisitos 

• Capacidade de liderar grupos de trabalho altamente profissionais e técnicos 

• Capacidade de gerenciar um projeto do ponto de vista econômico e temporal 

• Capacidade de gerenciar vários projetos, tanto do ponto de vista temporal quanto econômico 

• Capacidade de coordenar, gerenciar e integrar fornecedores de diferentes partes de um sistema complexo 
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• Conhecimento das diferentes plataformas e arquiteturas, hardware e software utilizados nos projetos em 

questão 

• Conhecimento de software básico, software de banco de dados e ferramentas de desenvolvimento, 

adquirido através de várias experiências de design 

• Capacidade de analisar, projetar e testar aplicativos dentro do escopo 

 

Responsabilidades 

O Gerente de Projeto fornece diretrizes gerais para alcançar o resultado desejado em termos de solução e 

compromissos, como: 

 

• Deve definir o projeto, examinando os aspectos técnicos, organizacionais e funcionais 

• Integração das várias componentes do projeto, identificação e capacidade de transmissão das atividades 

estabelecidas através das fases de concepção, evolução e desenvolvimento. 

• Atingimento de objetivos, planejamento de atividades, planejamento de recursos, gerenciamento de 

projetos, planejamento financeiro do projeto e gerenciamento organizacional relacionado 

• Deve fornecer orientação às estruturas corporativas sobre o andamento do projeto 

• Deve definir os projetos dentro do escopo, examinando os aspectos técnicos, organizacionais e funcionais 

• Deve produzir planos de projeto com base em especificações técnicas detalhadas, verificar e manter a 

consistência atualizada ao longo do projeto 

• Deve monitorar o andamento dos projetos monitorando recursos e estabelecendo prazos para: 

- Gerar relatórios de progresso do projeto 

- Destacar desvios de planejamento 

- Identificar iniciativas para tratar deficiências e/ou desvios 

• Realizar as atividades planejadas dentro da empresa para fornecer os serviços e recursos necessários 

para realizar o projeto no tempo e da maneira especificada por eles 

• Orientar a criação da documentação do projeto 

• Resolva quaisquer problemas que ocorram durante a implementação e execute ações de escalonamento 

se o problema não puder ser resolvido 

• Coordena e gerencia os grupos de trabalho para a realização das atividades 

• Responsável por suas responsabilidades, em conformidade com os padrões de qualidade do contratante 

• Colaborar com o contratante 

 

Rewarding elements 

Prioridade 1 

• Mais de 4 anos de experiência em projetos de distribuição de energia em rede no setor de TI 

• Mais de 6 anos de experiência na função proposta no setor de TI 

• Pelo menos 3 projetos desempenhados com orçamento comercial > 11 ML Reais cada 

Prioridade 2 

• Entre 2 e 4 anos de experiência em funções em projetos de distribuição de energia em rede no setor de TI 

• Entre 4 e 6 anos de experiência na função proposta no setor de TI 

• Capacidade de se comunicar fluentemente em inglês e português 

Prioridade 3 

• Certificação IFPUG (ou outros compatíveis com ISO como COSMIC, NESMA, etc.) 

• Mínimo de 2 anos de experiência na função em projetos de utilidade no setor de TI 

 

 

O trabalho será realizado no modo Smart Working.  

O tipo de contrato será PJ por um período inicial de 12 meses aos quais serão adicionados mais 12 meses. 

 

Caso o perfil profissional cumpra as especificações, responda ao seguinte anúncio ou envie um email com CV 

para alessandralima@gordionet.com.br . 
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