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World Health Organization/Organización Mundial de la Salud 

Pan American Sanitary Bureau/Oficina Sanitaria Panamericana 

 

DESCRIÇÃO DE TAREFAS 

PARTE A 

1  Identificação de trabalho CCOG 2.1.05.b                                                                   Duração Posto   Limitado       

Perfil Post: J0802                                                                                                                                            Indefinido         

Título Categoria 
Posto/ Número de 

Tarefa 
Grau Lugar de destino 

Técnico em Informação e Sistemas I NATP 9.8205 BRZ-7 Rio de Janeiro, Brasil 

Primeiro Nível de Supervisão  
Técnico de Informações de 

Sistemas II 
Segundo Nível de Supervisão  Administrator 

Assinatura:   Data:  Assinatura:   Data:       

2  
Objetivo do programa 

 

Cooperar com os países das Américas nas ações do Programa Hemisférico de Prevenção e Erradicação da Febre aftosa (PHEFA). Apoiar na 

manutenção do status de livre de febre aftosa contribuindo no desenvolvimento e fortalecimento dos programas nacionais e regionais para 

prevenção e erradicação da febre aftosa, mitigando o risco da reintrodução. Cooperar com os países do continente para o controle e 

erradicação das zoonoses de impacto na saúde humana e animal, contribuindo no desenvolvimento e fortalecimento das ações nacionais e 

regionais. Cooperar na assistência técnica aos países membros da OPAS para resolver problemas relacionados com a segurança de 

alimentos, prevenção e controle das doenças transmitidas pelos alimentos. 
 
 3  O Contexto de Organização (Descrever o ambiente de trabalho, a função do indivíduo dentro da equipe–membro da equipe, o especialista, o assessor, o 

facilitador, coordenador/gerente, representativo, especialista, a autoridade no campo, etc.) as diretrizes e grau disponível de independência, a natureza e finalidade 

do contato dentro e fora da Organização.   
 

As designações envolvem tarefas especializadas e algumas não especializadas, que requerem seleção, interpretação e reunião de 

informações e dados de diversas fontes no exame de problemas, para os quais existem várias possíveis soluções, mas que estão 

normalmente cobertos por práticas estabelecidas. Decisões e recomendações envolvem o planejamento e agendamento de serviços e 

operações, afetando a entrega oportuna do trabalho completo e correto.  Ter perfil para desenvolver tarefas com a equipe do laboratório, 

assim como contatos externos para prover ou coletar uma variedade de informações, assegurar o entendimento comum, esclarecer e/ou 

resolver arranjos operacionais sobe assuntos de serviço importantes para a Organização. São aplicáveis procedimentos de laboratório 

estabelecidos, mas requerem interpretação ao fazer frente a situações não usuais ou mais complexas. Muitas funções são desempenhadas 

independentemente. O trabalho é avaliado quanto à eficiência dos serviços e conformidade com o objetivo estabelecido. 

4 1

1 
Resumo de responsabilidades 

 
Sob a orientação direta do Administrador e a supervisão geral do Técnico de Informações de Sistemas II, o funcionário é responsável por, 

mas não necessariamente limitado, às seguintes responsabilidades designadas:  

  

a) Fornecer suporte de tier de nível 1 e assegurar que as operações diárias de infraestrutura e telecomunicações do escritório sejam 

efetivamente e eficientemente gerenciadas para garantir um nível consistente de atendimento ao cliente;  

b) Dar suporte aos serviços administrativos da rede local (LAN), telefonia, ferramentas de colaboração e serviços de Internet para incluir: 

gerenciamento de usuários; estabelecimento de armazenamento de rede pessoal e compartilhada para arquivos de dados e aplicativos, 

configuração de desktops para conexão automática com a rede; gestão de servidores, redes, segurança e software; organização e 

configuração de recursos de rede; estabelecer e manter a impressão em rede e fornecer um processo sistemático de backup e 

recuperação de dados; chamar a contabilidade e move, adiciona e muda para sistemas de desktop e telefonia; gerenciar rede sem fio 

segura e isolada para redes de visitantes; 

c) Assegure-se de que o hardware e o software estejam configurados corretamente para equipamentos de rede atuais e novos, como cabos 

de rede, pontos de acesso sem fio, impressoras, PCs desktop etc.;  

d) Garantir a aderência aos seus planos de backup de melhores práticas para todos os dados e informações que atendam aos requisitos 

mínimos de backup estabelecidos pela política de representações; 

e) Atendimentos presencial, telefônico e Remoto para restabelecer comunicação e direcionamento de TI para usuários de Pedro Leopoldo.  

f) Desenvolver, evoluir e manter sistemas web e páginas utilizando HTML, CSS e Javascript; 

Contínua...  

 

Descrição e aprovação de Classificação  

 

              Assinatura     

              Título                 Especialista, HRM 

  

 

                           Data         
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PARTE B                                                                                                                                                      Posto/Tarefa: 9.8205  

O PERFIL de RECRUTAMENTO  

(nível mínimo necessário para finalização eficaz do trabalho) os VALORES da OPAS: Equidade, a excelência, a solidariedade, o respeito, a 

integridade.   

5  
Competências Fundamentais (Lista e descrever, em ordem de prioridade, cinco a sete competências essenciais para realizar o trabalho).   

 
Atitude global no trabalho: Mantém a integridade e assume uma clara abordagem ética e postura; demonstra comprometimento com o mandato da 
organização e promove os valores da organização no cotidiano do trabalho e do comportamento; é responsável pelo trabalho realizado em consonância 
com o próprio papel e responsabilidades; é respeitoso com, e confiado por, colegas e homólogos. 
Trabalho em equipe: Cria espírito de equipe; promove a colaboração e a comunicação aberta na equipe; apoia proativamente outros; incentiva as 
responsabilidades da equipe e conduz os resultados da equipe; promove o compartilhamento de conhecimento na equipe. Identifica proativamente os 
conflitos e facilita a sua resolução de forma respeitosa; com tato resolve conflitos entre ou com outros e toma medidas para reduzir eventuais tensões; 
efetivamente constrói um relacionamento com indivíduos e equipes, estabelecendo boas relações pessoais e profissionais, bem como minimizando o risco 
de conflito potencial. 
Respeitar e promover as diferenças individuais e culturais: Trata todas as pessoas com dignidade e respeito. Relaciona-se bem com pessoas com 
diferentes culturas, gênero, orientações, origens e/ou posições; examina o próprio comportamento para evitar respostas estereotipadas; considera as 
questões da perspectiva dos outros e valoriza a sua diversidade. 
Comunicação: Prevê as necessidades de comunicação da audiência e a mensagem de alvos em conformidade. Facilita a comunicação aberta; incentiva os 
outros a partilharem os seus pontos de vista abertamente e dedica tempo para compreender e a considerar as suas opiniões. Escreve ideias de uma forma 
clara, estruturada, lógica e credível; projectos e apoia o desenvolvimento de directrizes, políticas e procedimentos. Compartilha informações relevantes 
abertamente e garante que as informações compartilhadas sejam entendidas; considera a partilha de conhecimentos como um método de trabalho 
construtivo e demonstra a sensibilização da organização. 
Conhecendo e gerenciando a si mesmo: Permanece objetivo e focado mesmo em um ambiente "em mudança e em movimento"; continua a apresentar 
omportamentos positivos ao enfrentar algumas restrições; mantém os desafios em perspectiva. Efetivamente controla as próprias emoções, evitando exibi-
las de forma inadequada; continua a mostrar atitude positiva ao produzir resultados individuais, bem como apoiar o trabalho da equipe; continua a ser 
colaborativo com os outros, mesmo em circunstâncias estressantes e desafiadoras. Vê o feedback como um elemento-chave no desenvolvimento pessoal e 
profissional; exibe um alto nível de autoconsciência em resposta a feedback positivo e negativo, aceita feedback negativo positivamente, avançando 
rapidamente e construtivamente.  Procura todas as informações pertinentes para a tomada de decisões a partir de uma ampla gama de fontes; aprende 
rapidamente novas competências e habilidades que expandem a capacidade de função; mostra a compreensão rápida de informações novas e/ou complexas 
relevantes para o trabalho. 
Produzindo resultados: Monitores próprios e outros ' trabalho de forma sistemática e eficaz, assegurando os recursos necessários e saídas. Alinha projetos 
com a missão e os objetivos da organização. Resolve consistentemente problemas próprios e da equipe eficazmente como necessário. Desafia a si mesmo e 
à equipe a entregar resultados de alta qualidade, em consonância com os objetivos organizacionais. Incentiva desafios para produzir novos resultados. 
Mostra a conscientização do próprio papel e esclarece os papéis dos membros da equipe em relação aos resultados esperados do projeto. Consulta as 
contrapartes como exigido e toma a responsabilidade para o trabalho da própria equipe. Demonstra uma boa compreensão do impacto da equipe e do 
próprio trabalho em contrapartes externas e internas. Participa proativamente em projetos e iniciativas, aceitando metas exigentes, em consonância com as 
estratégias organizacionais e o programa de trabalho. Demonstra responsabilidade pelo trabalho da equipe e define um exemplo, enquanto explicitamente 
articulando lições aprendidas para benefício próprio e da equipe. 
Avançando em um ambiente em mudança: Apoia ativamente iniciativas de mudança organizacional e demonstra comprometimento pessoal com eles, 
inclusive quando confrontados com novas demandas; Propõe soluções viáveis para situações desafiadoras. Engajado em respostas positivas para um 
ambiente em mudança e promove soluções viáveis para alcançar os resultados próprios e da equipe. Incentiva e procura ativamente aplicar, novas ideias, 
abordagens e métodos e tecnologias de trabalho, a fim de melhorar os processos e resultados de trabalho próprios e/ou da equipa; Demonstrações 
compromisso com iniciativas de mudança organizacional. 

6  
A Perícia Técnica (Lista e descrever, em ordem de prioridade, as capacidades necessárias a realizar o trabalho).   

 

− Capacidade em pesquisar, analisar e organizar informações.  

− Habilidade para operar sistemas operacionais, aplicativos (comerciais / corporativos), navegadores de Internet, softwares de correio 

eletrônico.  

− Capacidade de analisar e diagnosticar defeitos de hardware / software em equipamentos de informática / telefonia  

− Boa capacidade de comunicação com pessoas de diferentes origens e culturas 

− Trato amável e discrição profissional 
Iniciativa para buscar propostas de solução a problemas relativos a seu âmbito de ação 

 
7  

Educação (qualificações) 
 

Essencial: Formação técnica em informática, eletrônica ou correlata.  

Deseable: Cursando ensino superior em Ciência da Computação ou cursos afins. 

8  
Experiência 

 

Essencial: Cinco anos de experiência em tarefas de suporte a usuários ou áreas afins. 

Desejável: Experiência de trabalho em ambiente internacional 
9  

Idiomas 
 

Domínio no Português. Conhecimento de trabalho de Espanhol e/ou Inglês. 

 10  
IT Conhecimento 

 

Habilidade demonstrada para utilizar efetivamente um computador e programas, tais como Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint 

SharePoint, Outlook e Tecnologias Web tais como: HTML, CSS e Javascript e Drupal.  Outras habilidades em IT e conhecimento de Visio 

e Project serão uma vantagem. 
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... Resumo de responsabilidades 

 
 

a) Atendimentos presencial, telefônico e Remoto para restabelecer comunicação e direcionamento de TI para usuários de Pedro 

Leopoldo.  

b) Desenvolver, evoluir e manter sistemas web e páginas utilizando HTML, CSS e Javascript; 

c) Implantar soluções Sharepoint para melhorar processos dos usuários; 

d) Contribuir com soluções de melhoria de sistemas legados; 

e) Monitorar, recomendar e aplicar patchs e correções nas plataformas web vigentes 

f) Executar outras tarefas correlatas, compatíveis com a sua função; 

 

 


