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ANEXO II – REGIONAL, CARGO, NÍVEL, VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (AC), PARA NEGRO(A) (N) E PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

(PcD), REQUISITOS, VENCIMENTO BÁSICO E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DOS CARGOS (Consolidado pelos Editais complementares nº1, nº2 e nº4) 

 

REGIONAL CARGO NÍVEL  
VAGAS 

REQUISITOS* 
VENCIMENTO 

BÁSICO AC N PcD TOTAL 

GOIÁS 

ARQUITETO E URBANISTA E 1 - - 1 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso superior em Arquitetura, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). Registro no 

Conselho competente. 

R$ 4.180,66 

NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO: 

Alimentação coletiva 
E 1 - - 1 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso superior em Nutrição, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). Registro no 

Conselho competente. 

R$ 4.180,66 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTE DE ALUNO** C 1 - - 1 

Certificado de ensino médio completo, expedido 

por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). Experiência de 06 

meses. 

R$ 1.945,07 

DESENHISTA DE ARTES GRÁFICAS D 2 1 - 3 

Certificado de conclusão de ensino médio 

profissionalizante ou ensino médio completo, 

expedido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de 

curso técnico na área ou ainda Médio Completo + 

conhecimento de programas de editoração 

eletrônico e desenho. Conhecimento/domínio de 

Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, 

Internet. 

R$ 2.446,96 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: 

Materiais 
D 1 - - 1 

Certificado de conclusão de ensino médio 

profissionalizante ou de ensino médio completo, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso 

técnico na área. Conhecimento/domínio de Informática: 

Editor de textos, planilha eletrônica, Internet. 

R$ 2.446,96 
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REGIONAL CARGO NÍVEL  
VAGAS 

REQUISITOS* 
VENCIMENTO 

BÁSICO AC N PcD TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
D 3 1 1 5 

Certificado de conclusão de ensino médio 

profissionalizante ou de ensino médio completo, 

expedido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de 

Curso Técnico em eletrônica com ênfase em 

sistemas computacionais. 

R$ 2.446,96 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA D 1 - - 1 

Certificado de conclusão de ensino médio 

profissionalizante ou de ensino médio completo, 

expedido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de 

curso técnico na área. Registro no conselho 

competente. Conhecimento/domínio de 

Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, 

Internet. 

R$ 2.446,96 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE D 3 1 1 5 

Certificado de conclusão de curso de Nível Médio 

Profissionalizante em Contabilidade ou de curso de 

Nível Médio, acrescido de curso Técnico em 

Contabilidade, expedidos por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

Registro no Conselho competente. 

Conhecimento/domínio de Informática: Editor de 

textos, planilha eletrônica, Internet. 

R$ 2.446,96 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM D 1 - - 1 

Certificado de conclusão de ensino médio 

profissionalizante ou de ensino médio completo, 

expedido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de 

curso técnico na área.  Registro no conselho 

competente. Conhecimento/domínio de 

Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, 

Internet. 

R$ 2.446,96 

TÉCNICO EM FARMÁCIA D 1 - - 1 

Certificado de conclusão de ensino médio 

profissionalizante ou de ensino médio completo, 

expedido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de 

curso técnico na área. Registro no conselho 

competente. Conhecimento/domínio de 

Informática: Editor de textos, planilha eletrônica, 

Internet. 

R$ 2.446,96 
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REGIONAL CARGO NÍVEL  
VAGAS 

REQUISITOS* 
VENCIMENTO 

BÁSICO AC N PcD TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

 

BIÓLOGO E 1 - - 1 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso superior em Biologia, expedido por 

instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

Conhecimento/domínio de informática: editor de 

textos, planilha eletrônica, internet.  

R$ 4.180,66 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO E 1 - - 1 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso superior em Engenharia Agronômica, 

expedido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

Registro do Conselho competente. 

R$ 4.180,66 

ENGENHEIRO/ÁREA: Ambiental E 1 - - 1 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso superior em Engenharia Ambiental, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

Registro do Conselho competente. 

R$ 4.180,66 

MÚSICO - HABILITAÇÃO: Piano E 2 - - 2 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso superior em Música com habilitação em 

Piano, expedido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

Registro no Conselho competente. 
Conhecimento/domínio de Informática: Editor de 

textos, planilha eletrônica, Internet. 

R$ 4.180,66 

PEDAGOGO/ÁREA: Orientação 

Educacional/Psicopedagogia 
E 1 - - 1 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso superior em Pedagogia, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

R$ 4.180,66 

QUÍMICO E 1 - - 1 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso superior em Química, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). Registro do 

Conselho competente. 

R$ 4.180,66 

*Alínea c do Anexo I-C (Redação dada pela Lei nº 13.325, de 2016), da Lei n. 11.091, de 12 de janeiro 2005. 

**O cargo de Assistente de Aluno é Nível C, porém o(a) candidato(a) fará provas de conteúdos relativos ao Ensino Médio, conforme subitem 7.3.3 do Edital. 

Observação: Para os  cargos em que não há vagas, independentemente da opção de participação, serão classificados(as) 5 (cinco) candidatos(as), conforme subitem 9.5 do Edital.  
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DOS CARGOS  
RESPONSABILIDADES (PARA TODOS OS CARGOS): Pelo serviço executado. Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à sua disposição. Pela 

colaboração no estabelecimento e manutenção de um clima organizacional saudável. Por servir ao público com ética e presteza. Pela higiene no ambiente de trabalho e uso dos 

equipamentos de proteção individual.  

 

CARGOS COM NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “C”  

 

CARGO: ASSISTENTE DE ALUNO 

**O cargo de Assistente de Aluno é Nível C, porém o(a) candidato(a) fará provas de conteúdos relativos ao Ensino Médio, conforme subitem 7.3.3 do Edital. 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro 

das dependências escolares; Assistir o corpo docente nas unidades didático-pedagógicas com os materiais necessários e execução de suas atividades; Auxiliar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

 

CARGOS COM NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “D”  

 

CARGO: DESENHISTA DE ARTES GRÁFICAS 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Interpretar solicitações de desenhos: Reunir informações pertinentes ao desenho; relacionar informações 

obtidas; consultar revistas e catálogos de atualização de materiais, equipamentos e ferramentas; desenvolver esboços manuais; desenvolver esboços com recursos 

digitais; definir os meios de representação gráfica; Elaborar desenhos de produtos ou serviços: Definir etapas de elaboração dos desenhos; definir escalas; 

estabelecer formato para apresentação dos desenhos; consultar as normas técnicas de desenho; especificar características do desenho; realizar, cotar e codificar 

desenhos; relacionar especificações técnicas dos desenhos; cumprir prazos estabelecidos; Submeter desenhos à aprovação: Conferir especificações dos desenhos; 

atender às normas técnicas de representações gráficas; imprimir desenhos; requisitar aprovação; realizar correções indicadas pelo solicitante; registrar desenhos 

aprovados; arquivar desenhos; Dar acabamento final aos desenhos: Indicar as características de materiais e acabamento; obter aprovação final de desenhos; 

confeccionar matriz dos desenhos; preencher legenda do desenho; tirar cópias de segurança do desenho (backup); Utilizar recursos de informática. Executar 

outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

 

 



5 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: Materiais 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos. Realizar montagem de experimentos 

reunindo equipamentos e material de consumo em geral para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios de pesquisa. Realizar coleta de amostras e dados 

em laboratórios ou em atividades de campo relativas a uma pesquisa. Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais dos laboratórios. 

Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios. Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores que 

estejam alocados. Gerenciar o laboratório conjuntamente com o responsável pelo mesmo. Proceder à análise de materiais em geral utilizando métodos físicos, 

químicos, físico-químicos e bioquímicos, utilizando metodologia prescrita. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Utilizar recursos de 

informática. Executar ações de capacitação profissional referente à sua área de atuação, quando necessário. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Estudar, analisar, implantar e dar suporte a sistemas de informação existentes. Alterar sistemas e aplicações; 

alterar estrutura de armazenamento de dados; atualizar informações gráficas e textuais; converter sistemas e aplicações para outras linguagens ou plataformas; 

atualizar documentações de sistemas e aplicações; fornecer suporte técnico; monitorar desempenho e performance de sistemas e aplicações; implantar sistemas e 

Aplicações; instalar programas; adaptar conteúdo para medias interativas; homologar sistemas e aplicações junto a usuários; treinar usuários; verificar resultados 

obtidos; avaliar objetivos de projetos de sistemas e aplicações. Atender usuários, assessorando-os no uso dos recursos de TI para as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e administração universitária; ministrar treinamentos e elaborar material didático pertinente para programas corporativos e softwares aplicativos 

destinados aos usuários. Analisar, projetar, codificar, testar, implantar e dar suporte a aplicações: Identificar demanda de mercado; coletar dados; desenvolver 

leiaute de relatórios; elaborar anteprojeto, projetos conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico; definir critérios ergonômicos e de navegação em sistemas e 

aplicações; definir interface de comunicação e interatividade; elaborar croquis e desenhos para geração de programas; projetar dispositivos, ferramentas e 

posicionamento de maquinas; dimensionar vida útil de sistema e aplicações; modelar estrutura de banco de dados. Selecionar metodologias de desenvolvimento 

de sistemas; selecionar linguagem de programação; selecionar ferramentas de desenvolvimento. Desenvolver interface gráfica; aplicar critérios ergonômicos de 

navegação em sistemas e aplicações; montar estrutura de banco de dados; codificar programas; prover sistemas de rotinas de segurança; compilar programas; 

testar programas; analisar aplicativos para instalação e gerenciamento de sistemas; documentar sistemas e aplicações; homologar sistemas e aplicações junto a 

usuários; treinar usuários; verificar resultados obtidos; avaliar objetivos de projetos de sistemas e aplicações. Especificar máquinas e equipamentos (hardware); 

especificar ferramentas, acessórios e suprimentos; compor equipe técnica; especificar recursos e estratégias de comunicação; solicitar consultoria técnica; definir 

cronograma de trabalho; reunir-se com equipe de trabalho ou cliente; definir padronizações de sistemas e aplicações; especificar atividades e tarefas; distribuir 

tarefas. Projetar, implementar e dar manutenção em redes de computadores e em serviços afins. Elaborar, orientar e participar de programas de treinamento na 
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área. Garantir a execução de políticas de segurança e uso aceitável para os recursos computacionais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Utilizar recursos de informática. Executar ações de capacitação profissional referente à sua área de atuação, quando necessário. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Orientar na escolha do local para atividade: orientar sobre preservação ambiental; orientar coleta de amostras 

para análises e exames; orientar sobre preparo, correção e conservação de solo; orientar sobre época de plantio, tratos culturais e colheita; orientar na definição e 

manejo de equipamentos, máquinas e implementos; orientar construções e instalações agropecuárias; orientar na escolha de espécies e cultivares; orientar sobre 

técnicas de plantio; orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção agropecuária; orientar sobre formas e manejo de irrigação e drenagem; orientar 

manejo integrado de pragas e doenças; orientar sobre uso de equipamentos de proteção individual (EPI); orientar no beneficiamento de produtos agropecuários; 

orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes; orientar sobre padrão de produção de sementes e mudas; orientar na legalização de empreendimentos agropecuários; 

orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal; orientar escolha e manejo de pastagem e forrageiras; orientar alimentação e manejo de animais; orientar 

sobre formulações de rações; orientar manejo do desenvolvimento animal; orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas em animais; orientar no controle de 

animais transmissores de doenças; orientar pré-abate; recomendar compra e venda de animais; orientar na recuperação de degradadas. Executar projetos 

agropecuários: executar levantamento do custo-benefício para o produtor; verificar disponibilidade e qualidade da água a ser utilizada na produção agropecuária; 

coletar amostras para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, e outros); locar curva em nível, canais para irrigação, tomadas d'água e outros; acompanhar 

construção de curva em nível; interpretar análises de solo e resultados laboratoriais; regular máquinas e equipamentos; elaborar relatórios, laudos, pareceres, 

perícias e avaliações; coletar dados meteorológicos; coletar dados experimentais; conduzir experimentos de pesquisa; levantar dados de pragas e doenças; 

supervisionar atividades agropecuárias; manejar reprodução de animais; realizar cruzamento de cultivares; auxiliar nas intervenções cirúrgicas em animais; 

formular rações de animais; auxiliar partos em animais; participar da realização de necropsias em animais. Planejar atividades agropecuárias: verificar infra-

estrutura (máquinas, equipamentos, instalações e outros); levantar dados sobre a área a ser trabalhada; planejar rotação de culturas; disseminar produção orgânica. 

Fiscalizar produção agropecuária: fiscalizar produção de mudas e sementes; enviar amostras de produtos agropecuários para análises laboratoriais; classificar 

produtos vegetais; inspecionar sanidade de produtos agropecuários; fiscalizar vacinação de animais; fiscalizar aplicação de agrotóxicos; inspecionar cumprimento 

de normas e padrões técnicos; fiscalizar documentação de produtos agropecuários. Recomendar procedimentos de biosseguridade: recomendar quanto ao uso 

racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários; recomendar sobre isolamento de área de produção e acesso de pessoas e animais; recomendar sobre destino 

de embalagens de agrotóxicos e medicamentos veterinários; recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e animais; recomendar sobre limpeza e desinfecção 

de máquinas, equipamentos e instalações; orientar destino de animais mortos; orientar manejo de dejetos; recomendar sobre técnica de vazio sanitário. 

Desenvolver tecnologias: adaptar tecnologias de produção; criar técnicas alternativas para plantio, aplicação de agrotóxicos e outros; adaptar instalações e 

equipamentos conforme necessidade. Utilizar recursos de informática. Executar ações de capacitação profissional referente à sua área de atuação, quando 
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necessário. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Auxiliar e executar atividades 

administrativas e correlatas de importância para o curso quando solicitado. Acompanhamento em aulas práticas quando solicitado. 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Identificar documentos e informações: distinguir os atos dos fatos administrativos, encaminhar os documentos 

aos setores competentes; classificar documentos fiscais e contábeis; enviar documentos para serem arquivados; eliminar documentos do arquivo após prazo legal. 

Executar a contabilidade: desenvolver plano de contas; efetuar lançamentos contábeis; fazer balancetes de verificação; conciliar contas; analisar contas 

patrimoniais; atender a obrigações fiscais acessórias; assessorar auditoria. Realizar controle patrimonial: controlar a entrada de ativos imobilizados; depreciar 

bens; reavaliar bens; corrigir bens; calcular juros sobre patrimônio em formação; amortizar os gastos e custos incorridos; proceder à equivalência patrimonial: 

dar baixa ao ativo imobilizado; apurar o resultado da alienação; inventariar o patrimônio. Operacionalizar a contabilidade de custos: levantar estoque; relacionar 

custos operacionais e não operacionais; demonstrar custo incorrido e ou orçado; identificar custo gerencial e administrativo; contabilizar custo orçado ou incorrido; 

criar relatório de custo. Efetuar contabilidade gerencial: compilar informações contábeis; analisar comportamento das contas; preparar fluxo de caixa; fazer 

previsão orçamentária; acompanhar os resultados finais da empresa; efetuar análises comparativas; executar o planejamento tributário; fornecer subsídios aos 

administradores da empresa. Atender à fiscalização: disponibilizar documentos e livros; prestar esclarecimentos; preparar relatórios; auxiliar na defesa 

administrativa. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade ou ambiente. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Efetuar procedimentos de admissão: Apresentar-se situando paciente no ambiente; arrolar pertences de 

paciente; controlar sinais vitais; mensurar paciente (peso, altura); higienizar paciente; fornecer roupa; colocar grades laterais no leito; conter paciente no leito; 

monitorar evolução de paciente; Prestar assistência ao paciente: Puncionar acesso venoso; aspirar cânula oro-traqueal e de traqueotomia; massagear paciente; 

trocar curativos; mudar decúbito no leito; proteger proeminências ósseas; aplicar bolsa de gelo e calor úmido e seco; estimular paciente (movimentos ativos e 

passivos); proceder à inaloterapia; estimular a função vésico-intestinal; oferecer comadre e papagaio; aplicar clister (lavagem intestinal); introduzir cateter naso-

gástrico e vesical; ajudar paciente a alimentar-se; instalar alimentação induzida; controlar balanço hídrico; remover o paciente; cuidar de corpo após morte. 

Administrar medicação prescrita: Verificar medicamentos recebidos; identificar medicação a ser administrada (leito, nome e registro do paciente); preparar 

medicação prescrita; verificar via de administração; preparar paciente para medicação (jejum, desjejum); executar anti-sepsia; acompanhar paciente na ingestão 

de medicamento; acompanhar tempo de administração de soro e medicação; administrar em separado medicamentos incompatíveis; instalar hemoderivados; 

atentar para temperatura e reações de paciente em transfusões; administrar produtos quimioterápicos; Auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos: 

Auxiliar equipe em procedimentos invasivos; auxiliar em reanimação de paciente; aprontar 48 paciente para exame e cirurgia; efetuar tricotomia; coletar material 
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para exames; efetuar testes e exames (cutâneo, ergométrico, eletrocardiograma); controlar administração de vacinas; Realizar instrumentação cirúrgica: Verificar 

suficiência de equipamento, material cirúrgico e compressas; verificar quantidade de peças para implante; verificar resultado e validade da esterilização; 

encaminhar material para sala cirúrgica; posicionar paciente para cirurgia; posicionar placa de bisturi elétrico; suprir demandas da equipe; verificar a quantidade 

de compressas cirúrgicas; contar número de compressas, material e instrumental pré e pós cirurgia; repor material na sala cirúrgica; vedar sala cirúrgica; Promover 

saúde mental: Averiguar paciente e pertences (drogas, álcool etc.); prevenir tentativas de suicídio e situações de risco; estimular paciente na expressão de 

sentimentos; conduzir paciente a atividades sociais; proteger paciente durante crises; acionar equipe de segurança; Organizar ambiente de trabalho: Providenciar 

material de consumo; organizar medicamentos e materiais de uso de paciente e de posto de enfermagem; fiscalizar validade de materiais e medicamentos; arrumar 

camas; arrumar rouparia; Dar continuidade aos plantões: Vistoriar cada paciente; Conferir quantidade de psicotrópicos; resolver pendências (medicamentos, 

curativos, exames, encaminhamentos, jejum); conferir quantidade e funcionalidade de material e equipamento; Trabalhar com biossegurança e segurança: Lavar 

mãos antes e após cada procedimento; usar equipamento de proteção individual (EPI); precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; providenciar limpeza 

concorrente e terminal; desinfectar aparelhos e materiais; esterilizar instrumental; transportar roupas e materiais para expurgo; acondicionar perfurocortante para 

descarte; descartar material contaminado; tomar vacinas; seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente; Comunicar-se: Orientar familiares e pacientes; 

conversar com paciente; informar paciente sobre, dia hora e local; colher informações sobre e com paciente; trocar informações técnicas; comunicar ao médico 

efeitos adversos dos medicamentos; ministrar palestras; etiquetar pertences de paciente; etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do paciente); marcar 

tipo de contaminação do hamper e lixo; interpretar testes cutâneos; registrar administração de medicação; registrar intercorrências e procedimentos realizados; 

ler registro de procedimentos realizados e intercorrências; Utilizar recursos de informática; Participar em campanhas de saúde pública; Manipular equipamentos; 

Calcular dosagem de medicamentos; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Efetuar manutenção de rotina: Higienizar equipamentos e utensílios de laboratório; solicitar manutenção 

preventiva e corretiva de equipamentos; encaminhar para descarte o material contaminado; Controlar estoques: Fazer pedidos; repor estoques de medicamentos; 

conferir embalagens; efetuar trocas de produtos; encaminhar produtos vencidos aos órgãos competentes; Documentar atividades e procedimentos: Registrar 

entrada e saída de estoques; listar manutenções de rotina; relacionar produtos vencidos; controlar condições de armazenamento e prazos de validade; documentar 

dispensação de medicamentos; documentar aplicação de injetáveis; registrar compra e venda de medicamentos de controle especial; Trabalhar de acordo com as 

boas práticas de manipulação e dispensação: Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos; Proceder à montagem de experimentos 

reunido equipamentos e material de consumo em geral para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios de pesquisa; Utilizar equipamento de proteção 

individual (EPI); aplicar técnicas de segurança e higiene pessoal; separar material para descarte; seguir procedimentos operacionais padrões; cumprir prazos 

estabelecidos; Atender usuários: Interpretar receitas; sugerir genéricos e similares; dispensar medicamentos; orientar consumidores sobre uso correto, reações 

adversas e conservação dos medicamentos; carimbar receita na substituição do ético pelo genérico ou similar; realizar fármaco vigilância; separar medicamentos 
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em drogarias hospitalares; Utilizar recursos de informática; Participar de campanhas sanitárias; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

 

CARGOS COM NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “E”  

 

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades do usuário; coletar informações e dados; 

analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetônico compatível com a demanda; definir conceito projetual; elaborar metodologia, 

estudos preliminares e alternativas; pré-dimensionar o empreendimento proposto; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas e materiais; elaborar 

planos diretores e setoriais, detalhamento técnico construtivo e orçamento do projeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; registrar 

responsabilidade técnica (ART); elaborar manual do usuário. Fiscalizar obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto; fiscalizar obras e serviços quanto 

ao andamento físico, financeiro e legal; conferir medições; monitorar controle de qualidade dos materiais e serviços; ajustar projeto a imprevistos.  Prestar serviços 

de consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas; promover integração entre comunidade e planos e entre estas e os bens edificados, programas e 

projetos; elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação; coordenar equipes de planos, programas e projetos. Gerenciar execução 

de obras e serviços: Preparar cronograma físico e financeiro; elaborar o caderno de encargos; cumprir exigências legais de garantia dos serviços prestados; 

implementar parâmetros de segurança; selecionar prestadores de serviço, mão-de-obra e fornecedores; acompanhar execução de serviços específicos; aprovar os 

materiais e sistemas envolvidos na obra; efetuar medições do serviço executado; aprovar os serviços executados; entregar a obra executada; executar reparos e 

serviços de garantia da obra. Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento proposto; verificar adequação do projeto à 

legislação, condições ambientais e institucionais; avaliar alternativas de implantação do projeto; Identificar alternativas de operacionalização e de financiamento; 

elaborar relatórios conclusivos de viabilidade. Estabelecer políticas de gestão: Assessorar formulação de políticas públicas; estabelecer diretrizes para legislação 

Urbanística; estabelecer diretrizes para legislação ambiental, preservação do patrimônio histórico e cultural; monitorar implementação de programas, planos e 

projetos; estabelecer programas de segurança, manutenção e controle dos espaços e estruturas; capacitar a sociedade para participação nas políticas públicas. 

Ordenar uso e ocupação do território: Analisar e sistematizar legislação existente; legislação existente; definir diretrizes para uso e ocupação do espaço; monitorar 

a implementação da legislação urbanística. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 
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CARGO: BIÓLOGO 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Estudar seres vivos: Estudar a origem, função, estrutura, genética e evolução dos seres vivos; estudar relação 

dos seres vivos e ambientes; estudar ciclos de vida e os aspectos bioquímicos, biofísicos e moleculares; Desenvolver pesquisa em biologia, biologia molecular, 

biotecnologia, ambiental e epidemologia: Elaborar diagnóstico para desenvolvimento de pesquisas; analisar dados avaliar resultados e da pesquisa; Divulgar 

informações sobre projeto; aplicar resultados de pesquisa; documentar a pesquisa através de fotos, filmagem, ilustração e material científico; Inventariar 

biodiversidade: Delimitar área de amostragem: realizar levantamentos nos diferentes biomas; analisar a distribuição espacial e temporal; quantificar espécies e 

espécimes; classificar amostras; elaborar banco de dados; Organizar coleções biológicas: Preparar material para coleções. Montar e manter coleções biológicas, 

criadouro, bancos de material biológico; assessorar tecnicamente museus e exposições temáticas. 

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e consultoria; dar vistoria, 

perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Desempenhar atividades de análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica. Orientar e controlar 

processo de produção ou serviço de manutenção. Pesquisar e elaborar processos. Estudar e estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de materiais e 

equipamentos, bem como de gerenciamento de pessoal. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 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. Assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

CARGO: ENGENHEIRO/ÁREA: Ambiental 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; elaborar estudos, planejamentos, projetos e especificações 

em geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, exploração de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. 

Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e consultoria; dar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 

técnico. Desempenhar atividades de análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica. Elaborar orçamento; realizar atividades de padronização, mensuração, 

e controle de qualidade. Executar e fiscalizar obras e serviços técnicos; Elaborar projetos, assessorando e supervisionando a sua realização. Orientar e controlar 

processo de produção ou serviço de manutenção em áreas verdes, reservas, parques e outros correlatos. Projetar a forma de produtos industriais; instalações e 

sistemas. Pesquisar e elaborar processos. Utilizar recursos de Informática.  Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 
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CARGO: MÚSICO-HABILITAÇÃO: Piano 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Trabalhar como pianista acompanhador de cantores, instrumentistas, coro, orquestra e de outras necessidades 

do seu ambiente de trabalho. Transcrever músicas; adaptar obras musicais; harmonizar ao piano. Realizar boa leitura à primeira vista; realizar baixo contínuo. 

Aprimorar o domínio técnico de seu instrumento. Ensaiar grupos vocais e/ou instrumentais. Estudar o repertório; estabelecer cronograma conforme repertório 

selecionado; definir proposta interpretativa;realizar ensaios de subgrupos instrumentais e vocais; realizar ensaio com o grupo todo; realizar ensaios parciais com 

solistas, bailarinos, coristas e instrumentistas; realizar ensaios gerais. Realizar ensaios para apresentações, provas, recitais, gravações e participar de apresentações 

artísticas. Estudar e pesquisar música; aperfeiçoar-se através da audição de obras musicais.Conhecer novos recursos tecnológicos e repertório; acompanhar novas 

propostas estéticas no campo musical; aperfeiçoar-se através de novas bibliografias e da leitura de partituras; desenvolver pesquisas na área musical; desenvolver 

pesquisas em práticas interpretativas; pesquisar gêneros e estilos musicais. Elaborar textos sobre música: Redigir notas de programa, encartes de cd, dvd, vídeo e 

similares; elaborar pareceres e críticas; redigir roteiros. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Participar na elaboração de projetos musicais. 

Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas à sua especialidade ou ambiente organizacional. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO: Alimentação coletiva 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Administrar unidades de alimentação e nutrição: Planejar cardápios; confeccionar escala de trabalho; selecionar 

fornecedores; selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios; supervisionar compras, recepção de gêneros e controle de estoque; 

transmitir instruções à equipe; supervisionar pessoal operacional, preparo e distribuição das refeições; verificar aceitação das refeições; medir resto-ingestão; 

avaliar etapas de trabalho; executar procedimentos técnico-administrativos. Efetuar controle higiênico-sanitário: Controlar higienização do pessoal, do ambiente, 

dos alimentos, dos equipamentos e utensílios; controlar validade e a qualidade dos produtos; identificar perigos e pontos críticos de controle (Appcc); solicitar 

análise microbiológica dos alimentos; efetuar controles de saúde dos funcionários; solicitar análise bromatológica dos alimentos. Atuar em conformidade ao 

Manual de Boas Práticas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza 

e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

CARGO: PEDAGOGO/ÁREA: Orientação Educacional/ Psicopedagogia 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos inclusive no ensino superior e pós-graduação. 

Elaborar e desenvolver projetos educacionais; participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional; promoção de 

acessibilidade para os estudantes em todos os níveis. Organizar as atividades individuais e coletivas no apoio pedagógico à/aos estudantes da universidade. 

Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino; executar trabalhos 
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especializados de administração, orientação e supervisão educacional. Participar de divulgação de atividades pedagógicas. Implementar programas de tecnologia 

educacional. Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação da IFE. Elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão. Utilizar recursos de 

Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

CARGO: QUÍMICO 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO CARGO: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas: Selecionar metodologias de análise, materiais e reagentes 

de análise e critérios de amostragem; coletar; acondicionar amostras para preservação; reduzir granulometria de amostras; homogenizar, quartear e dimensionar 

amostras; submeter amostras a processos químicos e físicos; medir parâmetros químicos e físico-químicos de amostras. Produzir substâncias: Especificar matérias-

primas; extrair, sintetizar, concentrar, purificar e secar substâncias; caracterizar substâncias e produtos; estabelecer composição de produto final; assessorar em 

desenvolvimento de equipamentos; orientar processo de acondicionamento de produtos; estabelecer prazo de validade de produtos. Desenvolver metodologias 

analíticas: Pesquisar bibliografia; elaborar procedimentos analíticos; validar metodologias analíticas; estimar custo-benefício de metodologias; analíticas. 

Interpretar dados químicos: Tratar dados; analisar resultados de ensaio; comparar resultados com parâmetros analíticos e de referência; avaliar aplicabilidade de 

métodos; rastrear causas de alterações em resultados; emitir pareceres, laudos e relatórios técnicos. Monitorar impacto ambiental de substâncias: Mensurar geração 

de resíduos poluentes; identificar resíduos poluentes; mensurar grau de toxicidade de substâncias; descartar resíduos inertes; reciclar substâncias; tratar resíduos 

químicos, físicos, biológicos e radioativos; monitorar comportamento de substâncias em ambiente; monitorar confinamento de substâncias tóxicas e/ou 

radioativas; descrever ações preventivas e corretivas de impacto ambiental; fiscalizar descarte de resíduos poluentes. Supervisionar procedimentos químicos: 

Definir metodologia de processos; supervisionar recepção e identificação de amostras; verificar procedência e características de matéria-prima; verificar condições 

de uso de equipamentos; supervisionar calibração de equipamentos e execução de ensaios; examinar relatórios de produção; implementar ações preventivas e 

corretivas; referendar resultados. Coordenar atividades químicas laboratoriais e industriais: Especificar equipamentos e materiais necessários; controlar entrada e 

saída de materiais e equipamentos; inspecionar uso de equipamentos de segurança. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e 

nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.  


