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D O S  C A R G O S  -  R E T I F I C A D O

201 - ASSISTENTE DE ALUNOS

Requisito: Ensino médio completo. Experiência de 6 meses no cargo.

Atribuições:  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.

202 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Requisito: Ensino Fundamental Completo e experiência de 12 meses.

Atribuições: Atuar no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executar atividades especializadas e administrativas relacionadas à
rotina  de  unidades  ou  centros  de  documentação  ou  informação,  quer  no  atendimento  ao  usuário,  quer  na  administração  do  acervo,  ou  na
manutenção  de  bancos  de dados.  Colaborar  no  controle  e  na  conservação  de  equipamentos.  Realizar  manutenção  do  acervo.  Participar  de
treinamentos e programas de atualização. 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.

203 - AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Requisito: Ensino Fundamental Completo e experiência de 12 meses no cargo.

Atribuições:  Executar,  sob avaliação e supervisão,  serviços de apoio à administração (de recursos humanos,  administração,  finanças e etc.).
Atender a usuários, fornecendo e recebendo informações; Tratar de documentos e atos administrativos, cumprindo todos os seus procedimentos
necessários; preparar relatórios e planilhas. Utilizar recursos de informática. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associada ao ambiente organizacional.

301 - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Requisito: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo.

Atribuições:  Executar  serviços de apoio 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 gerais de escritórios. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tratar documentos: registrar a entrada e
saída de documentos; triar e distribuir documentos; conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de
pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar documentos,
segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos. Preencher documentos: digitar textos e planilhas; preencher
formulários; Preparar relatórios formulários e planilhas: coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e
cronogramas,  efetuar cálculos, elaborar  correspondência, Dar apoio  operacional  para elaboração de manuais técnicos.  Acompanhar  processos
administrativos: verificar prazos estabelecidos, localizar processos, encaminhar protocolos internos, atualizar cadastro, convalidar publicação de atos,
expedir ofícios e memorandos. Atender usuários no local ou à distância: fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários;
atender fornecedores. Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos: executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte
administrativo à área de treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e deslocamentos dos
servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados dos servidores.  Executar
rotinas de apoio  na área de materiais,  patrimônio  e  logística:  controlar  material  de  expediente;  levantar  a  necessidade de material;  requisitar
materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de
expediente; controlar expedição de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços.
Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: preparar minutas de contratos e convênios; digitar notas de lançamentos contábeis;
efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. Participar da elaboração de projetos referentes à melhoria dos
serviços da instituição. Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para
a elaboração de planos e projetos. Secretariar reuniões e outros eventos: Redigir atas, memorandos, portarias, ofícios e outros documentos utilizando
redação oficial.  Utilizar  recursos de informática.  Executar  outras tarefas de mesma natureza e nível  de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.

302.1 A 302.3 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA - QUÍMICA / ÁREA – FÍSICA / ÁREA - BIOLOGIA

Requisito: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico.

Atribuições: Executar trabalhos de 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. Preparar reagentes, peças e
outros materiais utilizados em experimentos. Proceder à montagem de experimentos, reunindo equipamentos e material de consumo em geral para
serem utilizados em aulas experimentais e ensaios de pesquisa. Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de campo



relativas a uma pesquisa. Proceder à análise de materiais em geral utilizando métodos físicos, químicos, físico-químicos e bioquímicos para se
identificar qualitativo e quantitativamente os componentes desse material, utilizando metodologia prescrita. 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. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível  de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. Observação - As atividades serão realizadas nas áreas de: Química, Física, Biologia.

303 - TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Requisito: Nível Médio Profissionalizante completo na área ou nível médio completo + curso Técnico com ênfase em Sistemas Computacionais.

Atribuições:  Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de
banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais
como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Definir e criar algorítimos lógicos, codificar, compilar, preparar documentação, acompanhar e analisar o processamento
de programas, desenvolver sistemas e aplicações, com interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação e provendo acessibilidade nas
tecnologias e linguagens utilizadas instituição; Operação de Banco de Dados; Criação, implantação, manutenção e provimento de suporte a portais
de conteúdo; Desenvolvimento de conteúdo gráfico necessário à confecção de sítios, portais e outros materiais, tais como folders e banners;
Digitalização e tratamento de imagens; Gerar relatórios; Desenvolver casos e cenários para teste de programa/componente a partir de documentação
existentes; Treinamento a usuários; Acompanhar o funcionamento, desempenho e manter a rede e seus equipamentos; Rotina de Backup; Prover
manutenção da estrutura e funcionalidade da Rede TCP/IP;  Manter logs e eventos/  performance  /  sistemas  /segurança;  Manter ambientes
computacionais heterogêneos (Windows / Linux); Manter contas de usuário; Manter serviços de DNS; Manter Proxy e Firewall; Executar Backups e
Restores;  Prestar atendimento centralizado de suporte aos usuários por telefone, e-mail ou diretamente;  Prover suporte inicial aos incidentes
reportados, utilizando-se de todos os meios disponíveis para a resolução de incidentes conhecidos neste nível de atendimento; Tratar as solicitações
de serviços sabendo a que Seção, área ou responsáveis encaminhar; Verificar e corrigir problemas relacionados tanto a hardware quanto a software
básicos utilizados na rede; Instalar, configurar e monitorar os equipamentos da rede (roteadores, switches, pontos de acesso) do Colégio Pedro II
conforme padrões e procedimentos estabelecidos pela Instituição; Executar rotinas básicas de segurança, tais como: remoção de vírus, atualização
de sistemas operacionais (Windows ou Linux) e seus aplicativos; Instalar, configurar, aplicar patches e atualizar versões dos produtos integrantes do
parque de softwares da Instituição; Manter instalações padronizadas dos Sistemas Operacionais e aplicações diversas dos aplicativos da Instituição;
Acionar fornecedores de suporte e assistência técnica, quando autorizado pela Instituição para prestação de serviços.

304 - TÉCNICO EM ARQUIVO

Requisito: Ensino Médio profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico e registro profissional do órgão competente.

Atribuições: Auxiliar especialistas das diversas áreas, nos trabalhos de organização, conservação, pesquisa e difusão de documentos e objetos de
caráter histórico, artístico, científico e literário ou de outra natureza. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  Orientar usuários:
Entrevistar o usuário; atender pesquisa do usuário; esclarecer dúvidas do usuário; indicar fontes similares; emprestar material para outros setores da
instituição; emprestar materiais para outras instituições; pedir emprestado materiais de outras instituições; emprestar materiais para uso domiciliar;
reservar  material  para  o  usuário;  antecipar  devolução;  receber  devolução  de materiais  do  acervo;  controlar  a  utilização dos materiais;  aplicar
penalidades por atraso; Recuperar dados e informações: Pesquisar dados; 1preparar dados; rastrear normas técnicas; elaborar lista de classificação;
enumerar itens para classificação; codificar  itens do questionário;  consistir  dados; Disponibilizar  fonte de dados para usuários: Alfabetar  fichas;
montar sumários correntes; elaborar instrumentos de pesquisa; expor novas aquisições; realizar exposições temporárias e permanentes do acervo;
guardar material nas estantes; ler estantes; desmagnetizar material bibliográfico; repor fichas nos livros; Disponibilizar documentos em formato digital;
Providenciar  aquisição do material para o acervo: Propor aquisição do material;  levantar preço do material;  solicitar fatura; acessar sistema de
aquisição de material; solicitar doações; permutar material com outras instituições; listar material bibliográfico em duplicata; Incorporar material ao
acervo: Registrar a entrada do material; conferir material adquirido; controlar a qualidade do material; fazer o preparo físico do material; preparar
material para digitação; auxiliar a catalogação do material; colocar número de chamada no material; colocar códigos de barras; magnetizar material;
Organizar o acervo: Organizar fisicamente o acervo; classificar documentos; registrar documentos; tipificar arquivos; montar arquivos nas formas:
eletrônica e papel; arquivar  fichas e documentos nas formas: eletrônica e papel; organizar sites de entidades normativas; inventariar  o acervo;
Preservar acervo: Higienizar material; desinfetar material; controlar embalagem e armazenamento de material; controlar parâmetros ambientais para
preservação; orientar  o usuário sobre a utilização do material;  revisar  o estado físico dos materiais devolvidos; encadernar material;  reproduzir
documentos e materiais; Prestar serviço de comutação: Receber pedidos de material; pesquisar em catálogo coletivo nacional; pesquisar acervos de
outras instituições; encaminhar pedidos; emitir pedidos a bibliotecas base; verificar solicitações de comutação; comunicar chegada de material ao
usuário; reclamar falhas no processo de comutação; cobrar do usuário pelos serviços prestados; Alimentar base de dados: Atualizar base de dados
do acervo; introduzir novas informações em banco de dados; Digitalizar acervo; cadastrar usuários e usuários; atualizar cadastro de usuários e
usuários; Elaborar estatísticas: Coletar dados; revisar coleta de dados; acrescentar dados à planilha pré-existente; organizar dados  estatísticos;
elaborar relatórios; fornecer resultados para análise do acervo; Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

305 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisito: Ensino Médio profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico e registro profissional do órgão competente (COREN).

Atribuições: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem nos gabinetes de saúde; prestar assistência aos pacientes; organizar o ambiente de
trabalho, dar continuidade aos plantões; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; assessorar nas
atividades de ensino e pesquisa.  Executar as atividades auxiliares de nível médio atribuído à equipe de Enfermagem;Preparar o paciente para
consultas, exames e curativos; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; Colaborar na manutenção ordem
dos ambientes do gabinete da saúde; Executar tratamento de acordo com a orientação do médico e/ou do enfermeiro; Participar de atividades de
Educação e Saúde;  Administrar  medicamentos prescritos  e executar  curativos; Registrar  as atividades diárias relativas ao Servidor;  Zelar  pela
conservação, asseio e boa ordem das dependências do Serviço de Saúde, bem como de todo material nele distribuído; Participar à Enfermagem as
alterações que ocorrem no setor; Utilizar recursos de informática; Participar em campanhas de saúde púb lica; Manipular equipamentos;  Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

306 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisito: Ensino Médio profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico e registro profissional do órgão competente.



Atribuições: Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento
e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas na
área de saúde  e  segurança  no trabalho;  participar  de  perícias  e  fiscalizações e  integram processos de negociação.  Participar  da  adoção de
tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar e participar da elaboração da política de SASS: Planejar a política de saúde e
segurança do trabalho; Identificar a política administrativa da instituição; Diagnosticar condições gerais da área de SASS; Analisar tecnicamente as
condições ambientais de trabalho; comparar a situação atual com a legislação; Avaliar e comparar os referenciais legais da política a ser implantada;
mostrar o impacto econômico de implantação da política; desenvolver sistema de gestão de SASS; Negociar a aplicabilidade da política; Participar de
reforma  e  elaboração  de  normas  regulamentadoras.  Implantar  a  política  de  SASS:  Divulgar  a  política  na  instituição  ou  empresa;  Administrar
dificuldades  de  implantação;  Coordenar  equipes  multidisciplinares;  Acompanhar  a  implantação  da  política  de  SASS;  Acompanhar  as  equipes
multidisciplinares para avaliação; Gerenciar  aplicabilidade da política  de SASS; Estabelecer programas,  projetos e procedimentos de melhoria;
Elaborar e acompanhar programas preventivos e corretivos; desenvolver programas, projetos e procedimentos de melhoria Implantar procedimentos
técnicos e administrativos; emitir ordem de serviço; acompanhar ordem de serviço; promover ação conjunta com a área de saúde. Realizar auditoria,
acompanhamento e avaliação na área de SASS: Avaliar o ambiente de trabalho; interpretar indicadores de eficiência e eficácia dos programas
implantados; validar  indicadores de eficiência e eficácia;  avaliar  as atividades da organização versus os programas oficiais de SASS e outros;
adequar  a  política  de SASS às disposições legais;  identificar  indicadores  para  replanejamento  do sistema;  verificar  o  nível  de  atendimento  e
perspectivas de avanço; verificar implementação de ações preventivas e corretivas; avaliar o desempenho do sistema; estabelecer mecanismos de
intervenção. Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente: Utilizar metodologia científica para avaliação;
realizar inspeção; realizar análise preliminar de risco; elaborar e participar de laudos ambientais; estudar a relação entre as ocupações dos espaços
físicos com o desenvolvimento sustentável; avaliar procedimentos de atendimentos emergenciais; participar do sistema de gestão ambiental; registrar
procedimentos técnicos; supervisionar procedimentos técnicos; emitir parecer técnico. Desenvolver ações educativas na área de SASS: Identificar as
necessidades educativas em SST; promover ações educativas em SASS; elaborar cronograma de ações educativas de segurança e saúde do
trabalho; elaborar recursos e materiais didáticos de ações educativas de segurança e saúde; interagir com equipes multidisciplinares; disponibilizar
material e recursos didáticos; formar multiplicadores; implementar intercâmbio entre técnicos de segurança do trabalho; difundir informações; utilizar
métodos e técnicas de comunicação; avaliar ações educativas de segurança e saúde; participar dos programas de humanização do ambiente de
trabalho; orientar órgãos públicos e comunidade para o atendimento de emergências ambientais; participar de ações emergenciais. Participar de
perícias e fiscalizações: Elaborar laudos periciais; atuar como perito; interagir com os setores envolvidos; propor medidas e soluções; acompanhar
processos nas diversas esferas judiciárias. Integrar processos de negociação: orientar as partes em SASS; utilizar o referencial legal; promover
reuniões com as contratadas; exigir o cumprimento das cláusulas contratuais relativas à SASS; assessorar nas negociações; elaborar cláusulas de
SASS para acordos e negociações coletivas. Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho: Analisar a aplicação de tecnologia; avaliar
impacto da adoção; estabelecer procedimentos seguros e saudáveis; inspecionar implantação; estabelecer formas de controle dos riscos associados;
emitir parecer sobre equipamentos, máquinas e processos. Gerenciar documentação de SASS: Elaborar manual do sistema de gestão de SASS;
elaborar  normas  de  procedimentos  técnicos  e  administrativos;  produzir  anexos  de  atualização;  gerar  relatórios  de  resultados;  documentar
procedimentos e normas de sistemas de segurança; controlar atualização de documentos, normas e legislação; revisar documentação de SASS;
atualizar registros; organizar banco de dados; alimentar rede de informações. Investigar acidentes: Selecionar metodologia para investigação de
acidentes; analisar causas de acidentes; determinar causas de acidentes; identificar perdas decorrentes do acidente; elaborar relatório de acidente de
trabalho; propor recomendações técnicas; verificar eficácia das recomendações. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

401 - ADMINISTRADOR

Requisito: Curso Superior em Administração e registro profissional do órgão 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 a organizações e pessoas; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão; Administrar organizações: Administrar materiais, recursos humanos, patrimônio, informações, recursos financeiros e orçamentários; gerir
recursos tecnológicos; administrar sistemas, processos, organização e métodos; arbitrar em decisões administrativas e organizacionais; Elaborar
planejamento organizacional: Participar na definição da visão e missão da instituição; analisar a organização no contexto externo e interno; identificar
oportunidades e problemas; definir estratégias; apresentar proposta de programas e projetos; estabelecer metas gerais e específicas; Implementar
programas e projetos: Avaliar viabilidade de projetos; identificar fontes de recursos; dimensionar amplitude de programas e projetos; traçar estratégias
de implementação;  reestruturar  atividades  administrativas;  coordenar  programas,  planos e  projetos;  monitorar  programas e  projetos;  Promover
estudos de racionalização: Analisar estrutura organizacional; levantar dados para o estudo dos sistemas administrativos; diagnosticar métodos e
processos; descrever métodos e rotinas de simplificação e racionalização de serviços; elaborar normas e procedimentos; estabelecer rotinas de
trabalho;  revisar  normas  e  procedimentos;  Realizar  controle  do  desempenho  organizacional:  Estabelecer  metodologia  de  avaliação;  definir
indicadores  e  padrões  de  desempenho;  avaliar  resultados;  preparar  relatórios;  reavaliar  indicadores;  Prestar  consultoria:  Elaborar  diagnóstico;
apresentar  alternativas;  emitir  pareceres e laudos;  facilitar  processos de transformação;  analisar  resultados de pesquisa;  atuar  na mediação e
arbitragem; realizar perícias; Utilizar recursos de Informática;  Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

402 - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Requisito: Curso superior na área.

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. Desenvolver sistemas
informatizados: Estudar as regras de negócio inerentes aos objetivos e abrangência de sistema; dimensionar requisitos e funcionalidade de sistema;
fazer levantamento de dados; prever taxa de crescimento do sistema; definir alternativas físicas de implantação; especificar a arquitetura do sistema;
escolher ferramentas de desenvolvimento; modelar dados; especificar programas; codificar aplicativos; montar protótipo do sistema; testar sistema;
definir infraestrutura de hardware, software e rede; aprovar infraestrutura de hardware, software e rede; implantar sistemas; Administrar ambiente
informatizado: Monitorar performance do sistema; administrar recursos de rede ambiente operacional, e banco de dados; executar procedimentos
para melhoria de performance de sistema; identificar falhas no sistema; corrigir falhas no sistema; controlar acesso aos dados e recursos; administrar
perfil de acesso às informações; realizar auditoria de sistema; Prestar suporte técnico ao usuário: Orientar áreas de apoio; consultar documentação



técnica; consultar fontes alternativas de informações; simular problema em ambiente controlado; acionar suporte de terceiros; instalar e configurar
software e hardware; Treinar usuário: Consultar referências bibliográficas; preparar conteúdo programático, material didático e instrumentos para
avaliação  de treinamento;  determinar  recursos  áudio  visuais,  hardware  e  software;  configurar  ambiente  de treinamento;  ministrar  treinamento;
Elaborar documentação para ambiente informatizado: Descrever processos; desenhar diagrama de fluxos de informações; elaborar dicionário de
dados, manuais do sistema e relatórios técnicos; emitir pareceres técnicos; inventariar software e hardware; documentar estrutura da rede, níveis de
serviços,  capacidade  e  performance  e  soluções  disponíveis;  divulgar  documentação;  Elaborar  estudos  de  viabilidade  técnica  e  econômica  e
especificação técnica; Estabelecer padrões para ambiente informatizado: Estabelecer padrão de hardware e software; criar normas de segurança;
definir requisitos técnicos para contratação de produtos e serviços; padronizar nomenclatura; instituir  padrão de interface com usuário;  divulgar
utilização  de  novos  padrões;  definir  metodologias  a  serem  adotadas;  especificar  procedimentos  para  recuperação  de  ambiente  operacional;
Coordenar  projetos  em ambiente  informatizado:  Administrar  recursos  internos  e  externos;  acompanhar  execução  do  projeto;  realizar  revisões
técnicas; avaliar qualidade de produtos gerados; validar produtos junto a usuários em cada etapa; Oferecer soluções para ambientes informatizados:
Propor mudanças de processos e funções; prestar consultoria técnica; identificar necessidade do usuário; avaliar proposta de fornecedores; negociar
alternativas de solução com usuário; adequar soluções a necessidade do usuário; negociar com fornecedor; demonstrar alternativas de solução;
propor adoção de novos métodos e técnicas; organizar fóruns de discussão; Pesquisar tecnologias em informática: Pesquisar padrões, técnicas e
ferramentas disponíveis no mercado; identificar fornecedores; solicitar demonstrações de produto; avaliar novas tecnologias por meio de visitas
técnicas;  construir  plataforma  de  testes;  analisar  funcionalidade  do  produto;  comparar  alternativas  tecnológicas;  participar  de  eventos  para
qualificação profissional;  Utilizar  recursos de Informática;  Executar  outras tarefas de mesma natureza e nível  de  complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

403 - ARQUITETO E URBANISTA

Requisito: Curso Superior em Arquitetura e registro profissional do órgão competente.

Atribuições:  Elaborar  planos  e  projetos  associados  à  arquitetura  em  todas  as  suas  etapas,  definindo  materiais,  acabamentos,  técnicas,
metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeiros, econômicos,
ambientais. Prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.  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.

404 - ASSISTENTE SOCIAL

Requisito: Curso Superior em Serviço Social e registro profissional do órgão competente.

Atribuições:  Prestar  serviços  sociais  orientando  indivíduos,  famílias,  comunidade  e  instituições  sobre  direitos  e  deveres  (normas,  códigos  e
legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos
financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições:
Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos instituídos, rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos
sociais, normas, códigos e legislação e sobre processos, procedimentos e técnicas; ensinar a otimização do uso de recursos; organizar e facilitar;
assessorar  na  elaboração  de  programas e  projetos  sociais;  organizar  cursos,  palestras,  reuniões;  Planejar  políticas  sociais:  Elaborar  planos,
programas  e  projetos  específicos;  delimitar  o  problema;  definir  público-alvo,  objetivos,  metas  e  metodologia;  formular  propostas;  estabelecer
prioridades e critérios de atendimento; programar atividades; Pesquisar a realidade social: Realizar estudo socioeconômico; pesquisar interesses da
população; perfil dos usuários; características da área de atuação; informações in loco; entidades e instituições; realizar pesquisas bibliográficas e
documentais;  estudar viabilidade de projetos propostos;  coletar,  organizar,  compilar,  tabular  e difundir  dados; Executar  procedimentos técnicos:
Registrar  atendimentos;  informar  situações-problema;  requisitar  acomodações  e  vagas  em  equipamentos  sociais  da  IFE;  formular  relatórios,
pareceres  técnicos  e  rotinas  e  procedimento;  formular  instrumental  (formulários,  questionários,  etc);  Monitorar  as  ações  em desenvolvimento:
Acompanhar  e  acompanhar  resultados  da  execução  de  programas,  projetos  e  planos;  analisar  as  técnicas  utilizadas;  apurar  custos;  verificar
atendimento dos compromissos acordados com o usuário; criar critérios e indicadores para avaliação; aplicar instrumentos de avaliação; avaliar
cumprimento dos objetivos e programas, projetos e planos propostos; avaliar  satisfação dos usuários; Articular  recursos disponíveis:  Identificar
equipamentos  sociais  disponíveis;  identificar  recursos  financeiros  disponíveis;  negociar  com  entidades  e  instituições;  formar  uma  rede  de
atendimento; identificar vagas no mercado de trabalho para colocação; realocar recursos disponíveis; participar de comissões técnicas; Coordenar
equipes e atividades: Coordenar projetos e grupos de trabalho; recrutar selecionar e pessoal; participar do planejamento de atividades de treinamento
e  avaliação  de  desempenho  dos  recursos  humanos  da  instituição;  Desempenhar  tarefas  administrativas:  Providenciar  documentação  oficial;
cadastrar  usuários,  entidades  e  recursos;  controlar  fluxo  de  documentos;  administrar  recursos  financeiros;  controlar  custos;  controlar  dados
estatísticos;  Utilizar  recursos  de  Informática;  Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao  ambiente
organizacional.



405 - AUDITOR

Requisito: Superior em Economia, Direito ou Ciências Contábeis.

Atribuições:  Realizar  auditagem, acompanhar as execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de pessoal.  Emitir  pareceres e elaborar
relatórios.  Assessorar  nas  atividades de ensino,  pesquisa  e  extensão.  Realizar  auditagem obedecendo  a  programas de auditoria  previamente
elaborada para identificar irregularidades; Acompanhar as execuções orçamentárias, financeiras e patrimoniais; Observar o cumprimento das normas,
regulamentos, plano, programas, projetos e custos para assegurar o perfeito desenvolvimento da instituição; Identificar os problemas existentes no
cumprimento das normas de controle interno relativos às administrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais e de pessoal; Elaborar relatórios
parciais e globais de auditagem realizadas, assinalando as eventuais falhas encontradas para fornecer subsídios necessários a tomada de decisões;
Emitir parecer sobre matéria de natureza orçamentária, financeira e patrimonial e de pessoal que lhe forem submetidos a exames, estudando e
analisando processos para  subsidiar  decisão superior;  Utilizar  recursos de Informática;  Executar  outras tarefas de mesma natureza e nível  de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

406 – BIBLIOTECÁRIO - DOCUMENTALISTA

Requisito: Curso Superior em Biblioteconomia ou Ciência da Informação e registro profissional no Conselho Regional de Biblioteconomia.

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 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. Disponibilizar informação em qualquer suporte: Localizar e recuperar informações; prestar
atendimento personalizado; elaborar estratégias de buscas avançadas; intercambiar informações e documentos; controlar circulação de recursos
informacionais; prestar serviços de informação on-line; normalizar trabalhos técnico-científicos; Gerenciar unidades, redes e sistemas de informação:
Elaborar  programas  e  projetos  de  ação;  implementar  atividades  cooperativas  entre  instituições;  administrar  o  compartilhamento  de  recursos
informacionais;  Desenvolver  políticas de informação;  projetar  unidades,  redes e sistemas de informação;  automatizar  unidades de informação;
desenvolver padrões de qualidade gerencial; controlar a execução dos planos de atividades; elaborar políticas de funcionamento de unidades, redes
e sistemas de informação; controlar  segurança patrimonial da unidade, rede e sistema de informação e a conservação do patrimônio físico da
unidade, rede e sistema de informação; avaliar serviços e produtos de unidades, redes e sistema de informação; avaliar desempenho de redes e
sistema de informação; elaborar relatórios, manuais de serviços e procedimentos; analisar tecnologias de informação e comunicação; administrar
consórcios  de unidades,  redes e  sistemas  de informação;  implantar  unidades,  redes  e  sistemas  de informação.  Tratar  tecnicamente  recursos
informacionais:  Registrar,  classificar  e catalogar  recursos informacionais;  elaborar  linguagens documentárias,  resenhas e resumos;  desenvolver
bases de dados; efetuar manutenção de bases de dados; gerenciar qualidade e conteúdo de fontes de informação; gerar fontes de informação;
reformatar  suportes;  migrar  dados;  desenvolver  metodologias  para  geração  de  documentos  digitais  ou  eletrônicos.  Desenvolver  recursos
informacionais:  Elaborar  políticas  de  desenvolvimento  de  recursos  informacionais,  selecionar  recursos  informacionais,  adquirir  recursos
informacionais; armazenar e descartar recursos informacionais; avaliar, conservar, preservar e inventariar acervos; desenvolver interfaces de serviços
informatizados; desenvolver bibliotecas virtuais e digitais e planos de conservação preventiva. Disseminar informação: Disseminar seletivamente a
informação;  compilar  sumários  correntes  e  bibliografia;  elaborar  clipping  de informações,  alerta  e  boletim bibliográfico.  Desenvolver  estudos  e
pesquisas:  Coletar  informações para memória  institucional;  elaborar  dossiês de informações, pesquisas temáticas,  levantamento bibliográfico  e
trabalhos  técnico-científicos;  acessar  bases  de  dados  e  outras  fontes  em  meios  eletrônicos;  realizar  estudos  cientométricos,  bibliométricos  e
infométricos; analisar Coletar dados estatísticos; desenvolver critérios de controle de qualidade e conteúdo de fontes de informação; analisar fluxos
de informações. Realizar difusão cultural:  Promover ação cultural,  atividades de fomento à leitura, eventos culturais e atividades para usuários
especiais;  divulgar  informações  através  de  meios  de  comunicação  formais  e  informais;  organizar  bibliotecas  itinerantes.  Utilizar  recursos  de
Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

407 - CONTADOR

Requisito: Curso Superior em Ciências Contábeis e registro profissional 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. Administrar os tributos da instituição: Apurar os impostos
devidos;  apontar  as  possibilidades  de  uso  dos  incentivos  fiscais;  gerar  os  dados  para  preenchimento  das  guias;  levantar  informações  para
recuperação de impostos; solicitar aos órgãos regime especial de procedimentos fiscais, municipais, estaduais e federais; identificar possibilidade de
redução de impostos; Registrar atos e fatos contábeis: Identificar as necessidades de informações da Instituição; estruturar plano de contas; definir
procedimentos contábeis;  realizar manutenção do plano de contas; parametrizar aplicativos contábeis/ fiscais e de suporte;  administrar fluxo de
documentos;  classificar  os  documentos;  escriturar  livros  fiscais  e  contábeis;  conciliar  saldo  de  contas;  gerar  diário/razão;  Controlar  o  ativo
permanente: Classificar o bem na contabilidade e no sistema patrimonial; escriturar ficha de crédito de impostos na aquisição de ativo fixo; definir a
taxa de amortização, depreciação e exaustão; registrar a movimentação dos ativos; realizar o controle físico com o contábil; Gerenciar custos: Definir
sistema de custo  e  rateios;  estruturar  centros de custo;  orientar  as áreas da Instituição sobre  custos;  apurar  e analisar  custos;  confrontar  as
informações  contábeis  com  custos;  Preparar  obrigações  acessórias:  Administrar  o  registro  dos  livros  nos  órgãos  apropriados:  disponibilizar
informações  cadastrais  aos  bancos  e  fornecedores:  preparar  declarações  acessórias  ao  fisco,  órgãos  competentes  e  contribuintes;  atender  a
auditoria  externa;  Elaborar  demonstrações  contábeis:  Emitir  balancetes;  montar  balanços  e  demais  demonstrativos  contábeis;  consolidar
demonstrações contábeis;  preparar  as notas  explicativas das  demonstrações  contábeis;  Prestar  consultoria  e  informações gerenciais:  Analisar
balancete contábil; fazer relatórios gerenciais econômicos e financeiros; calcular índices econômicos e financeiros; elaborar orçamento; acompanhar
a  execução  do  orçamento;  analisar  os  relatórios;  assessorar  a  gestão  Institucional;  Atender  solicitações  de  órgãos  fiscalizadores:  Preparar
documentação e relatórios auxiliares; disponibilizar documentos com controle; acompanhar os trabalhos de fiscalização; justificar os procedimentos
adotados;  providenciar  defesa;  Comunicar-se:  Prestar  informações sobre  balanços;  Utilizar  recursos de Informática;  Executar  outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

408 - ENFERMEIRO DO TRABALHO

Requisito: Curso Superior em Enfermagem, com especialização em Enfermagem do Trabalho e registro profissional do órgão competente.

Atribuições:  Estuda e observa condições de higiene, periculosidade e segurança no ambiente de trabalho, além de planejar e executar ações de
prevenção de riscos e acidentes com os servidores. Coleta de dados de doenças ocupacionais, realização de inquéritos sanitários. Executa e avalia
programas de prevenções de  acidentes de trabalho e de doenças profissionais ou não profissionais, fazendo análise da fadiga, dos fatores de
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insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho, para propiciar a preservação de integridade física e mental do trabalhador. Atua também na
prevenção de doenças do trabalho em harmonia, complementabilidade e concordância com os outros profissionais de saúde do trabalho e segurança
do trabalho.  Executar atividades relacionadas com o serviço de higiene, medicina e segurança do trabalho, integrando equipes de estudos, para
propiciar  a  preservação da saúde  e  valorização  do trabalhador.  Estudar  as  condições de segurança e  periculosidade da empresa,  efetuando
observações nos locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades no campo de segurança, higiene e melhoria do
trabalho; Elaborar e executar planos e programas de promoção e proteção à saúde dos empregados, participando de grupos que realizem inquéritos
sanitários,  estudem  as  causas  de  absenteísmo,  fazem  levantamentos  de  doenças  profissionais  e  lesões  traumáticas,  procedem  a  estudos
epidemiológicos,  coletam dados  estatísticos  de morbidade e  mortalidade  de trabalhadores,  investigando  possíveis  relações com as atividades
funcionais, para obter a continuidade operacional e o aumento da produtividade; Executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de
doenças profissionais e não profissionais, fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho, para
propiciar a preservação da integridade física e mental do trabalhador; Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou
doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e tratamentos e providenciando o posterior atendimento médico
adequado, para atenuar consequências e proporcionar apoio e conforto aos servidores da Instituição; Elaborar, executar e avaliar as atividades de
assistência  de  enfermagem  aos  trabalhadores,  proporcionando-lhes  atendimento  ambulatorial,  no  local  de  trabalho,  controlando  sinais  vitais,
aplicando medicamentos prescritos, curativos, inalações e testes, coletando material para exame laboratorial, vacinações e outros tratamentos, para
reduzir  o absenteísmo profissional;  Assessorar  o setor  de Atenção à Saúde do Servidor,  prevendo recursos humanos e materiais necessários,
treinando e supervisionando técnicos de enfermagem às necessidades de saúde do trabalhador; Treinar trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de
roupas e materiais adequados ao tipo de trabalho, para reduzir a incidência de acidentes; planejar e executar programas de educação sanitária,
divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais e melhorar as condições de saúde do
trabalhador; Registrar dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais, mantendo cadastros atualizados, a fim de preparar informes para
subsídios  processuais  nos  pedidos  de  indenização  e  orientar  em  problemas  de  prevenção  de  doenças  profissionais;  Padronizar  normas  e
procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho; Implementar ações para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes
multidisciplinares, definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos; Participar, conforme a política interna da Instituição,
de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Utilizar recursos de Informática; Elaborar relatórios
e laudos técnicos em sua área de especialidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

409 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisito: Curso Superior em Engenharia e especialização em Segurança do Trabalho e registro profissional do órgão 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. Controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços: Identificar, determinar e analisar causas de
perdas; estabelecer plano de ações preventivas e corretivas; medir parâmetros de processos, produtos e serviços; ajustar processos, produtos e
serviços para eliminação ou redução de perdas; avaliar eficácia de ajustes; inspecionar funcionamento de processos, produtos e serviços; padronizar
sistemas e operações; auditar processos, produtos e serviços. Supervisionar sistemas, processos e métodos industriais: Analisar projetos industriais;
coletar dados de processo; criar banco de dados de processos e projetos; processar e interpretar dados e resultados; comparar processos para sua
otimização bem como de produtos e serviços; atualizar dados de registros; implantar ferramentas de controle de qualidade; monitorar desempenho
de processos. Gerenciar segurança do trabalho e do meio ambiente: Inspecionar instalações; classificar exposição a riscos potenciais; quantificar
concentração, intensidade e distribuição de agentes agressivos; montar programas de prevenção ambiental; providenciar sinalizações de segurança;
dimensionar sistemas de prevenção e combate a incêndios; solicitar autorização para aquisição de produtos controlados; determinar procedimentos
de  segurança  para  áreas  confinadas;  determinar  procedimentos  de  segurança  para  trabalho  com  eletricidade;  determinar  procedimentos  de
segurança em armazenagem, transporte e utilização de produtos químicos; determinar procedimentos de segurança para redução ou eliminação de
ruídos industriais; providenciar avaliação ergonômica de postos de trabalho; determinar tipos de equipamentos de proteção individual e coletiva
conforme riscos;  verificar  procedimentos de descarte  de  rejeitos  industriais;  controlar  emissão de efluentes líquidos,  gasosos e sólidos;  Emitir
documentação técnica: Emitir relatórios, mapa de risco, pareceres técnicos e laudos periciais; divulgar resultados e planos de trabalho; documentar
memória  técnica  de  métodos,  processos  e  produtos;  emitir  programas  de  prevenção  conforme  normas  legais,  preparar  ART  (anotação  de
responsabilidade técnica);  Utilizar  recursos de Informática;  Executar  outras tarefas de mesma natureza e nível  de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

410 – ENGENHEIRO / ÁREA – CIVIL

Requisito: Curso Superior em Engenharia Civil e registro profissional do órgão 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.
Assessorar  nas atividades de ensino,  pesquisa  e extensão.  Planejamento-estudo de obras e  serviços,  conforme prioridade,  inclusive  de bens
tombados pelo patrimônio; Desenvolvimento de projetos de engenharia com assessoria e supervisão de sua realização; Análise e interpretação de
projetos de arquitetura e engenharia; Elaboração de Projeto Básico (especificações técnicas, estimativa de custo, croquis, planilhas orçamentárias e
cronogramas físico-financeiros) segundo ANS; Estudo de viabilidade técnico-econômica; Levantamento de materiais e mão-de-obra; Pesquisa de
preços de mercados (solicitação de orçamentos); Supervisão, coordenação e orientação técnica; Assessoria à Comissão de Licitação; Orientação
sobre os serviços de manutenção, conservação e restauração; Orientação às Direções Gerais dos Campi com relação aos serviços de Engenharia
em geral;  Monitoramento  dos  marcadores  das  concessionárias  de  serviços  públicos  para  controle  de  consumo;  Realização  de  atividades  de
padronização, mensuração e controle de qualidade; Acompanhamento, fiscalização e vistoria de obras e serviços; Vistoria e ateste de medições;
Ateste eletrônico de medições de obras através do Sistema de Gestão de Contratos (SICON). Alimentação de dados no Sistema Integrado de
Monitoramento e Obras do Ministério da Educação (SIMEC); Uso e manuseio dos recursos de informática Autocad e Microsoft Excel.

411 - JORNALISTA

Requisito: Curso Superior em Jornalismo ou Comunicação Social e  registro profissional do órgão competente.

Atribuições: Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas, expondo,
analisando e comentando os acontecimentos; Fazer seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais,
revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público; Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.  Informar ao público:  elaborar  notícias para divulgação; processar a informação; priorizar  a atualidade da notícia;
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divulgar notícias com objetividade; honrar o compromisso ético com o interesse público; respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas; adequar a linguagem ao veículo; Iniciar o processo de informação: fazer reunião da pauta; elaborar, distribuir e executar pauta; orientar
a produção; assegurar o direito de resposta.;  Coletar informação: definir, buscar e entrevistar fontes de informação; selecionar dados; confrontar
dados, fatos e versões; apurar e pesquisar informações; Registrar informação: redigir textos jornalísticos; fotografar e gravar imagens jornalísticas;
gravar  entrevistas  jornalísticas;  ilustrar  matérias  jornalísticas;  revisar  os  registros  da  informação;  editar  informação;  Qualificar  a  informação:
questionar, interpretar e hierarquizar a informação; contextualizar fatos; organizar matérias jornalísticas; planejar a distribuição das informações no
veículo de comunicação; formatar a matéria jornalística; abastecer e acessar banco de dados, imagens e sons;  Utilizar recursos de Informática;
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

412 - MÉDICO / ÁREA - CLÍNICA MÉDICA

Requisito: Curso Superior em Medicina e registro profissional do órgão competente.

Atribuições:  Realizar  consultas  e  atendimentos médicos;  tratar  pacientes;  implantar  ações  para  promoção da saúde;  coordenar  programas e
serviços em saúde, efetuar perícias médicas, elaborar  laudos e pareceres médicos solicitados pela Administração, participar  de avaliações em
exames admissionais de novos servidores, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.  Atender ao corpo Discente, Docente e Servidores do Colégio Pedro II, avaliando os casos quanto à urgência e gravidade,
efetuando, de imediato, o pronto atendimento através de tratamento sintomático; Encaminhar ao Médico Assistente ou a Unidade Municipal/Estadual
de Saúde nos casos de emergência um relatório do atendimento feito nos Gabinetes de Saúde do Colégio Pedro II, para que o paciente possa
realizar  os  exames  complementares  necessários  ao  diagnóstico  e  à  terapêutica  correta;  Providenciar  atendimento  integrado  entre  diferentes
especialidades,  quando  houver  essa  disponibilidade,  mesmo  que  estejam  lotados  em  Campus  deferentes,  através  da  solicitação  de  Parecer
especializado; Registrar as condutas médicas tomadas nos atendimentos, nas Fichas de Saúde e no Boletim de Produção Diária; Nos casos de
emergência, procurar meios com auxilio da Reitoria para remoção de pacientes às Unidades Municipais/Estaduais, de acordo com a listagem afixada
em cada Serviço de Saúde dos Campus; Atuar como Perito Singular, uma vez designado oficialmente pela autoridade administrativa para essa
função, avaliando licenças para tratamento de saúde ao servidor que não excedam cento e vinte dias no período de doze meses a contar do primeiro
dia de afastamento; Participar do Plano de Saúde Escolar, utilizando todas as ações emitidas pela Supervisão de Saúde, sendo esta atuação prevista
em sua carga horária;  Participar  da divulgação de Campanhas Governamentais de Imunização nos Campus; Realizar estatísticas mensais dos
atendimentos e do consumo de medicamentos e materiais médico-hospitalares Fiscalizar  a aplicação de material  e curativo pela Enfermagem,
orientando-os sempre que necessário; Participar da Junta Médica quando solicitado pelo Supervisor Médico e/ou Reitor; Participar dos relatórios
atividades desenvolvidas nos Campus; Participar da inspeção de saúde admissional de novos servidores do Colégio Pedro II, na avaliação da aptidão
física e mental; Orientar, quando solicitado pela administração, quanto às dúvidas pertinentes às áreas médicas e de saúde pública; Utilizar recursos
de informática.

413 – NUTRICIONISTA - HABILITAÇÃO

Requisito: Curso Superior em Nutrição e  registro profissional do órgão competente.

Atribuições:  Prestar  assistência  nutricional  a  indivíduos  e  coletividades  (sadios  e  enfermos);  organizar,  administrar  e  avaliar  unidades  de
alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços
de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou enfermos): Identificar população-
alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito alimentar; coletar dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar
indicadores nutricionais; calcular gasto energético; identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de
cuidados  nutricionais;  realizar  prescrição  dietética;  prescrever  complementos  e  suplementos  nutricionais;  registrar  evolução  dietoterápica  em
prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares; prover educação e orientação nutricional; elaborar plano alimentar
em atividades físicas. 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.  Utilizar  recursos de Informática.  Executar  outras tarefas de mesma natureza e nível  de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.

414 - PEDAGOGO

Requisito: Curso Superior em Pedagogia.

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.  Estudar medidas que visem melhorar os
processos pedagógicos inclusive  na educação infantil.  Elaborar  e desenvolver  projetos educacionais;  participar  da  elaboração de instrumentos
específicos de orientação pedagógica e educacional. Organizar as atividades individuais e coletivas de crianças em idade pré-escolar. Elaborar
manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; Participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino; Executar trabalhos
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.

415 - PROGRAMADOR VISUAL

Requisito: Curso Superior em Comunicação Visual ou Comunicação Social com habilitação em Publicidade ou Desenho Industrial com habilitação
em Programação Visual.

Atribuições:  Planejar  serviços de pré-impressão gráfica.  Realizar  programação visual  gráfica  e  editorar  textos e  imagens.  Trabalhar  seguindo
normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Planejar serviços de
pré-impressão: Analisar ordem de serviço; requisitar material para o setor responsável; verificar as condições dos equipamentos; elaborar orçamento;



cumprir normas de segurança, meio ambiente e procedimentos de trabalho; elaborar projeto; Realizar programação visual gráfica: Identificar pedido
do usuário; identificar viabilidade econômica e técnica do projeto; definir processo de produção, matéria-prima e características da programação
visual gráfica; Editorar textos e imagens: Digitar, formatar e ilustrar textos; confeccionar boneco; definir tamanho da lombada; confeccionar prova
digital;  diagramar textos;  Utilizar  recursos de Informática;  Executar  outras tarefas de mesma natureza e nível  de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

416 - PSICÓLOGO

Requisito: Curso Superior em Psicologia e registro profissional do órgão competente.

Atribuições: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 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.  Planejar,  elaborar  e  avaliar  análises  de  trabalho
(profissiográfico, ocupacional, de posto de trabalho, etc.) para descrição e sistematização dos comportamentos requeridos no desempenho de cargos
e funções, com o objetivo de subsidiar ou assessorar ad diversas ações da administração; Participar do recrutamento e seleção pessoal, utilizando
métodos e técnicas de avaliação (entrevistas, testes, provas situacionais,  dinâmica de grupo, etc.),  com o objetivo de assessorar  as chefias a
identificar os candidatos mais adequados ao desempenho das funções; Elaborar, executar e avaliar, em equipe multiprofissional, programas de
treinamento e formação de mão-de-obra, visando à otimização de recursos humanos; Participar, assessorar, acompanhar e elaborar instrumentos
para o processo de avaliação pessoal, objetivando subsidiar as decisões, tais como: promoções, movimentação de pessoal, planos de carreira,
remuneração,  programas  de  treinamento  e  desenvolvimento,  etc.;  Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar,  individualmente  ou  em  equipe
multiprofissional,  programas de treinamento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; Participar do processo de movimentação
pessoal, analisando o contexto atual, os antecedentes e as perspectivas em seus aspectos psicológicos e motivacionais, assessorando na indicação
da locução e integração funcional; Participar de programas e/ou atividades na área de segurança do trabalho, subsidiando-os quanto a aspectos
psicossociais;  Participar,  assessorar  estudos,  programas  e  projetos  relativos  à  organização  do  trabalho  e  definição  de  papéis  ocupacionais:
produtividade,  remuneração,  incentivo,  rotatividade,  absenteísmo  e  evasão  em relação  à  integração  psicossocial,  dos  indivíduos  e  grupos  de
trabalho;  Promover  estudos  para  identificação  das  necessidades  humanas  em  face  da  construção  de  projetos  e  equipamentos  de  trabalho
(ergonomia); Participar de programas educacionais, culturais, recreativos e de higiene mental, com vistas a assegurar a preservação da saúde e da
qualidade de vida do trabalhador; Encaminhar e orientar os empregados e as organizações, quanto ao atendimento adequado, no âmbito da saúde
mental, nos níveis de prevenção, tratamento reabilitação; Elaborar diagnósticos psicossociais das organizações; Emitir pareceres e realizar projetos
de desenvolvimento da organização no âmbito de sua competência; Realizar pesquisas visando à construção e ampliação do conhecimento teórico
ne aplicado ao trabalho; Coordenar e supervisionar as atividades de Psicologia do trabalho, ou setores em que elas se inserem, em instituições ou
organizações em que essas atividades ocorrem; Desenvolver ações destinadas às relações de trabalho no sentido de maior produtividade e da
realização pessoal dos indivíduos e grupos, intervindo na elaboração de conflitos e estimulando a criatividade na busca de melhor qualidade de vida
no trabalho; Acompanhar a formulação e implantação de projetos de mudanças nas organizações, com o objetivo de facilitar ao pessoal à absorção
das mesmas; Assessorar na formação e na implantação da política de recursos humanos das organizações; Participar do processo de desligamento
de funcionários, no que se refere à demissão e ao preparo para aposentadoria, visando à elaboração de novos projetos de vida; Participar como
consultor,  no  desenvolvimento  das  organizações sociais,  atuando  como facilitador  de  processos de grupos  e  de intervenção psicossocial  nos
diferentes níveis hierárquicos das estruturas formais; Colaborar com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da Psicologia que
lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis; Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando à explicitação e a
superação de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de seus integrantes; Desenvolver, com
participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, professores, técnicos e pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e
resolver  problemas psicossociais  que possam bloquear,  na  escola,  o  desenvolvimento  de potencialidades,  a  autorrealização  e  o  exercício  da
cidadania  consciente;  Elaborar  e  executar  procedimentos  destinados  ao  conhecimento  da  relação  professor-aluno,  em  situações  escolares
especificas, visando, através de uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e
o desenvolvimento; Planejar, executar e/ou participar de pesquisas relacionadas à compreensão de processo ensino-aprendizagem;  E conhecimento
das características Psicossociais da clientela, visando à atualização e reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante para o ensino, bem
como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a atuação critica do Psicólogo, dos professores e
usuários  e  de criar  programas educacionais  completos,  alternativos,  ou  complementares;  Participar  do  trabalho das equipes de planejamento
pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos de desenvolvimento
humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como participa da constante avaliação do redirecionamento dos planos, e práticas
educacionais implementados; Desenvolver programas de orientação profissional, visando um melhor aproveitamento e desenvolvimento do potencial
humano, fundamentados no conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das relações do mercado de trabalho; Diagnosticar as
dificuldades  dos alunos dentro  do  sistema educacional,  aos serviços  de atendimento  das  comunidades,  aqueles  que requeiram diagnóstico  e
tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação
integrada entre escola e a comunidade; Supervisionar, orientar e executar na área de Psicologia; Utilizar recursos de Informática;  Executar outras
tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao  ambiente  organizacional  e  escolar.  Observação:  Atuam nas  áreas  de
Psicologia do trabalho, Psicologia Social, Psicologia da Educação e Psicologia da Saúde.

417 - TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Requisito: Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas.

Atribuições: Coordenar  as  atividades  de  ensino,  planejamento,  orientação;  supervisionando  e  avaliando  estas  atividades,  para  assegurar  a
regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Planejar, supervisionar, analisar
e reformular o processo de ensino aprendizagem, traçando metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento do mesmo e
criando  ou  modificando  processos  educativos  de  estreita  articulação  com os  demais  componentes  do sistema educacional  para  proporcionar
educação integral  dos alunos. Elaborar  projetos de extensão. Realizar  trabalhos estatísticos específicos. Elaborar  apostilas.  Orientar  pesquisas
acadêmicas.  Utilizar  recursos  de  Informática.  Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao  ambiente
organizacional.


