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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS  

a) Cargos da Classe E:  

CÓDIGO CARGO DESCRIÇÃO CLASSE/ 
PADRÃO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

REMUNERA
-ÇÃO* (R$) 

TE – 01 
Engenheiro/  
Área: Civil  

Desenvolver projetos de engenharia; projetar, 
executar e fiscalizar obras de construção civil e 
estruturas de concreto armado, aço e fundações; 
planejar, coordenar a operação e a manutenção de 
edificações; orçar e avaliar a contratação de 
serviços; controlar a qualidade dos suprimentos e 
serviços comprados e executados; elaborar normas, 
cronograma e documentação técnica; assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

E 40 horas 2.451,84 

 

TE – 02 
Engenheiro/  

Área: Produção 

Planejar e gerenciar custos e qualidade; planejar, 
implantar e acompanhar sistemas de informação e de 
gestão; coordenar a elaboração de planejamentos 
estratégicos; planejar, implantar e acompanhar ações 
de marketing; atuar na gestão ambiental;  assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

E 40 horas 2.451,84 

 

TE – 03 Nutricionista 

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; 
ministrar cursos; atuar em conformidade ao Manual 
de Boas Práticas; assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

E 40 horas 2.451,84 

 

TE – 04 
Pedagogo - 
Orientação 

Educacional 

Implementar a execução, avaliar e coordenar a 
(re)construção do projeto pedagógico de escolas de 
ensino médio e 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; desenvolver atividades e 
projetos que contribuam para a integração de alunos 
e professores, para a melhoria do processo ensino-
aprendizagem e para a formação integral do aluno. 

E 40 horas 2.451,84 

 

TE – 05 
Pedagogo - 

Supervisão Escolar 

Implementar a execução, avaliar e coordenar a 
(re)construção do projeto pedagógico de escolas de 
ensino médio e 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; realizar atividades de natureza 
técnico-pedagógica relacionadas à legislação, 
organização e funcionamento de sistemas de ensino, 
processos de ensino e aprendizagem.  

E 40 horas 2.451,84 

 

* A Remuneração está composta de Vencimento Básico + Auxílio Alimentação.       
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b) Cargos da Classe D:  

CÓDIGO CARGO DESCRIÇÃO CLASSE/ 
PADRÃO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

REMUNERA
-ÇÃO* (R$) 

TD - 01 
Técnico de 
Alimentos e 
Laticínios 

Realizar tarefas de caráter técnico relativas à 
produção de alimentos, executando experiências e 
ensaios de laboratórios, para cooperar no 
desenvolvimento e controle de fabricação desses 
produtos; assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

D 40 1.653,68 

 

TD – 02 
Técnico de 

Laboratório/ Área: 
Microbiologia 

Executar trabalhos técnicos de laboratório 
relacionados à área de atuação, realizando ou 
orientando coleta, análise e registro de material e de 
substâncias através de métodos específicos; prestar 
assessoria nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

D 40 1.653,68 

 

TD – 03  
Técnico de 

Laboratório/ Área: 
Química 

Executar trabalhos técnicos de laboratório 
relacionados à área de atuação, realizando ou 
orientando coleta, análise e registro de material e de 
substâncias através de métodos específicos; prestar 
assessoria nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

D 40 1.653,68 

 

* A Remuneração está composta de Vencimento Básico + Auxílio Alimentação.   

c) Cargos da Classe C:  

CÓDIGO CARGO DESCRIÇÃO 
CLASSE/ 
PADRÃO 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

REMUNERA
- ÇÃO* (R$) 

TC – 01 
Assistente de 

Alunos  

Assistir e orientar os alunos no aspecto da disciplina, 
utilização de espaços coletivos e uso de 
equipamentos, durante as atividades didático-
científicas, culturais e esportivas; zelar pela 
integridade dos alunos nos aspectos de segurança, 
saúde, pontualidade e higiene, dentro das 
dependências escolares; zelar pelo cumprimento dos 
direitos e deveres dos alunos, bem como das normas 
e regimentos institucionais; auxiliar os docentes nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

C 40 horas 1.408,98 

 

TC – 02 
Auxiliar de 
Biblioteca 

Auxiliar 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; auxiliar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

C 40 horas 1.408,98 

 

* A Remuneração está composta de Vencimento Básico + Auxílio Alimentação.  


