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CARGO NÍVEL C (NÍVEL INTERMEDIÁRIO)

CARGO 201: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nível Médio, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC), com experiência mínima de 06 meses na área.

Atribuições: Auxiliar o (analista de tecnologia da informação) (operador de processamento de dados) dando-lhe condições para
processar o programa. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar e controlar projetos de sistemas de
informação; planejar e pesquisar novas técnicas e metodologias na sua área de atuação; desenvolver, testar, implantar, documentar
e manter programas de computador; utilizar aplicativos de apoio à atividade administrativa; avaliar a performance de sistemas de
informação; implantar, manter e operar infra-estrutura e serviços de redes de comunicação; configurar e executar manutenções
corretivas e preventivas de software, hardware e infra-estrutura de rede; realizar vistoria, perícia, laudo e parecer técnico em sua
área de  atuação;  instalar  e  administrar  sistemas  operacionais  e  aplicativos;  elaborar,  orientar  e  participar  de  programas de
capacitação na área; garantir a execução das políticas de segurança e uso aceitável para os recursos computacionais; prestar
assistência técnica na utilização de recursos de informática; atender e apoiar o usuário na instalação de software, configuração de
equipamentos e uso dos recursos da informação; efetuar cópias de segurança; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

CARGOS NÍVEL D (NÍVEL MÉDIO)

CARGO 301: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Requisitos:  Certificado de conclusão de curso de Nível Médio profissionalizante ou de curso de Nível Médio, expedidos por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições: Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender
usuários,  fornecendo  e  recebendo  informações;  tratar  de  documentos  variados,  cumprindo  todo  o  procedimento  necessário
referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços nas áreas de escritório. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 302: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ANÁLISES CLÍNICAS

Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nível Médio profissionalizante ou de curso de nível médio acrescido de curso na
área de Análises Clínicas, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições: Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

CARGO 303: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: QUÍMICA

Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nível Médio profissionalizante ou de curso de nível médio acrescido de curso na
área de Química, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições: Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

CARGO 304: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nível Médio profissionalizante ou de curso de nível médio acrescido de curso
Técnico em Agropecuária, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições: Prestar  assistência  e  consultoria  técnicas,  orientando  diretamente  produtores  sobre  produção  agropecuária,
comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executar projetos agropecuários em suas diversas etapas. Planejar atividades
agropecuárias. Promover organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizar produção agropecuária. Desenvolver tecnologias
adaptadas à produção agropecuária. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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CARGO 305: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nível Médio profissionalizante ou de curso de nível médio acrescido de curso
Técnico em Contabilidade, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições: Identificar  documentos  e  informações,  atender  à  fiscalização;  executar  a  contabilidade  geral,  operacionalizar  a
contabilidade de custos e efetuar  contabilidade gerencial;  realizar  controle  patrimonial.  Assessorar  nas  atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

CARGO 306: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nível Médio profissionalizante ou de curso de nível médio acrescido de curso
Técnico em Enfermagem, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência
médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e
outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação
cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho,
dar  continuidade  aos  plantões.  Trabalhar  em  conformidade  às  boas  práticas,  normas  e  procedimentos  de  biossegurança.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 307: TÉCNICO EM TELEFONIA

Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nível Médio profissionalizante ou de curso de nível médio acrescido de curso
Técnico em Telefonia, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com experiência mínima
de 12 meses na área.

Atribuições: Participar na elaboração de projetos de telecomunicação; instalar, testar e realizar manutenções preventiva e corretiva
de sistemas de telecomunicações. Supervisionar tecnicamente processos e serviços de telecomunicações. Reparar equipamentos e
prestar assistência técnica; ministrar treinamentos, treinar equipes de trabalho e elaborar documentação técnica. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

NÍVEL E (NÍVEL SUPERIOR)

CARGO 401: ADMINISTRADOR

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Administração, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.

Atribuições:  Planejar,  organizar,  controlar  e  assessorar  as  organizações  nas  áreas  de  recursos  humanos,  patrimônio,
materiais,  informações,  financeira,  tecnológica,  entre  outras;  implementar  programas  e  projetos;  elaborar  planejamento
organizacional;  promover  estudos  de  racionalização  e  controlar  o  desempenho  organizacional;  prestar  consultoria
administrativa. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 402: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior na área, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Desenvolver  e  implantar  sistemas  informatizados  dimensionando  requisitos  e  funcionalidade  do  sistema,
especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos.
Administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico ao usuário e o treinamento, elaborar documentação técnica.
Estabelecer  padrões,  coordenar  projetos e oferecer  soluções para ambientes informatizados e pesquisar  tecnologias em
informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 403: ARQUIVISTA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Arquivologia, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC. 

Atribuições: Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar projetos de museus e exposições, organizar
acervos; dar acesso à informação, conservar acervos; preparar ações educativas e culturais, planejar e realizar atividades
técnico-administrativas,  orientar  implantação  de  atividades  técnicas.  Assessorar  nas  atividades  de  ensino,  pesquisa  e
extensão.

CARGO 404: BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA

Requisitos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.

Atribuições: Disponibilizar informação em qualquer suporte; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação,
centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratar tecnicamente e desenvolver recursos
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informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver estudos e
pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 405: BIÓLOGO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Ciências Biológicas, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Estudar  seres vivos,  desenvolver  pesquisas na área de biologia,  biologia molecular,  biotecnologia,  biologia
ambiental  e  epidemiologia  e  inventariam  biodiversidade.  Organizar  coleções  biológicas,  manejar  recursos  naturais,
desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar
análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 406: CONTADOR

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.

Atribuições: Administrar os tributos; registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; gerenciar custos; preparar
obrigações  acessórias,  tais  como:  declarações  acessórias  ao  fisco,  órgãos  competentes  e  contribuintes  e  administrar  o
registro dos livros nos órgãos apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações gerenciais;
realizar auditoria interna e externa; atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 407: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior Engenharia com Especialização em Segurança do
Trabalho, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.

Atribuições:  Controlar  perdas potenciais  e reais  de processos,  produtos e serviços ao identificar,  determinar  e analisar
causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Gerencia atividades de segurança do trabalho e do
meio ambiente e coordena equipes,  treinamentos e atividades de trabalho.  Emitir  e  divulgar  documentos técnicos como
relatórios, mapas de risco e contratos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 408: ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.

Atribuições: Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, orçar e contratar empreendimentos; coordenar a
operação e a manutenção dos mesmos. Controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados. Elaborar
normas e documentação técnica. Realizar fiscalização de obras. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 409: MÉDICO VETERINÁRIO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Medicina Veterinária, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente. 

Atribuições: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; podem
promover  saúde  pública;  exercer  defesa  sanitária  animal;  desenvolver  atividades  de  pesquisa  e  extensão;  atuar  nas
produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar nas áreas de
biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração de legislação
pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 410: PEDAGOGO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto pedagógico de escolas de educação
infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe escolar. Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar
o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

CARGO 411: PSICÓLOGO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.

Atribuições:  Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos,
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grupos  e  instituições,  com a finalidade  de  análise,  tratamento,  orientação  e  educação;  diagnosticar  e  avaliar  distúrbios
emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o
processo  de  tratamento  ou  cura;  investigar  os  fatores  inconscientes  do comportamento  individual  e  grupal,  tornando-os
conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 412: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Requisitos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas atividades,
para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
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