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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 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 compor-
tamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e
atividades da área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pes-
quisa e extensão.

CARGO 17: SECRETÁRIO EXECUTIVO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Curso Superior em Letras ou Secreta-

riado Executivo Bilíngüe
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Lei no- 7.377, de 30 de

setembro de 1985 dispõe sobre a profissão de Secretário e dá outras
providências. (A redação dos incisos I e II do art. 2º, o caput do art.
3º, o inc. VI do art. 4º e o parágrafo único do art. 6º foram alterados
pela Lei no- 9261, de 10-01-1996).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Assessorar direções,
gerenciando informações, auxiliando na execução de tarefas admi-
nistrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; co-
ordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e
correspondências; atender usuários externos e internos; organizar
eventos e viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro. Asses-
sorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 18: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIO-
NAIS

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO
CARGO:

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Pedagogia ou Li-
cenciaturas.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Coordenar as ati-

vidades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e ava-
liando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvol-
vimento do processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

2.2 NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D VENCIMENTO BÁ-
SICO: R$ 1.364,53.

CARGO 01: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + experiência
OUTROS: Experiência de 12 meses.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Dar suporte admi-

nistrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo in-
formações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o pro-
cedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e pla-
nilhas; executar serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 02: TÉCNICO DE LABORATÓRIO
ÁREA: QUÍMICA:
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalhos

técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando
ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias
através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão Executar trabalho técnico de laboratório rela-
cionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de material e substâncias através de métodos es-
pecíficos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

ÁREA: FÍSICA:
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalhos

técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando

ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias
através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão Executar trabalho técnico de laboratório rela-
cionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de material e substâncias através de métodos es-
pecíficos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

ÁREA: ELETROELETRÔNICA:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar ta-

refas de manutenção, instalação e reparação de sistemas eletroele-
trônicos convencionais e automatizados, bem como as de coorde-
nação e desenvolvimento de equipes de trabalho no planejamento,
desenvolvimento, avaliação de projetos e aplicação de normas téc-
nicas; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extenção.

ÁREA: BIOLOGIA :
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar tra-

balhos técnicos 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.

ÁREA: INDUSTRIAL (EDIFICAÇÕES):
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar tra-

balhos 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.

ÁREA: INDUSTRIAL (MECÂNICA):
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar tra-

balhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação,
realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e
substâncias através de métodos específicos; assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 03: - TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO
CARGO:

ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio
Completo+ Curso Técnico em eletrônica com ênfase em sistemas
computacionais

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Desenvolver siste-

mas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonô-
micos 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 pro-
gramação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 04: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente - Resolução no- 262, de 28 de julho de 1979 - CON-
FEA.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Prestar assistência e
consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre pro-
dução agropecuária, comercialização e procedimentos de biossegu-
ridade; executar projetos agropecuários em suas diversas etapas; pla-
nejar atividades agropecuárias; promover organização, extensão e ca-
pacitação rural; fiscalizar produção agropecuária; desenvolver tec-
nologias adaptadas à produção agropecuária. Assessorar nas ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 05: TÉCNICO EM AUDIOVISUAL
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + experiência

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Montar e projetar

filmes cinematográficos; manejar equipamentos audiovisuais utilizan-
do nas diversas atividades didáticas, pesquisa e extensão, bem como
operar equipamentos eletrônicos para gravação em fita ou fios mag-
néticos, filmes, discos virgens e outras mídias. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 06: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Identificar docu-

mentos e informações, atender à fiscalização; executar a contabilidade
geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabi-
lidade gerencial; realizar controle patrimonial. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 07: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABA-
LHO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Profissionalizante ou En-
sino Médio Completo mais Curso Técnico.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho
competente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 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 tecno-
logias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; in-
vestigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e
controle. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão

CARGO 08: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente. Resolução no- 262, de 28 de julho de 1979 - CONFEA.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Participar na ela-

boração de projetos de telecomunicação; instalar, testar e realizar
manutenções preventiva e corretiva de sistemas de telecomunicações;
supervisionar tecnicamente processos e serviços de telecomunicações;
reparar equipamentos e prestar assistência técnica; ministrar treina-
mentos, treinar equipes de trabalho e elaborar documentação técnica.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 9: TÉCNICO EM TELEFONIA
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente. Resolução no- 262, de 28 de julho de 1979 - CONFEA.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Participar na ela-

boração de projetos de telecomunicação; instalar, testar e realizar
manutenções preventiva e corretiva de sistemas de telecomunicações;
supervisionar tecnicamente processos e serviços de telecomunicações;
reparar equipamentos e prestar assistência técnica; ministrar treina-
mentos, treinar equipes de trabalho e elaborar documentação técnica.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 10: TRADUTOR E INTERPRETE DE LINGUA-
GEM DE SINAIS REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA IN-
GRESSO NO CARGO:

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo mais proficiên-
cia em Libras.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Traduzir e inter-

pretar artigos, livros, textos diversos bem idioma para o outro, bem
como traduzir e interpretar palavras, conversações, narrativas, pa-
lestras, atividades didático-pedagógicas em um outro idioma, repro-
duzindo Libras ou na modalidade oral da Língua Portuguesa o pen-
samento e intenção do emissor. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

2.3 DAS VAGAS:
Código Siape Cargo Efetivo Chapecó

SC
Cerro Largo

RS
Erechim

RS
Realeza

PR
Laranjeiras
do Sul PR

To t a l

701200 Assistente em Administração 45 12 12 10 10 89
701266 Tradutor e Interprete de Linguagem de Sinais 1 1 1 3
701244 Técnico de Laboratório / Área: Química 3 3
701244 Técnico de Laboratório / Área: Biologia 1 1 2
701244 Técnico de Laboratório / Área: Industrial (Mecânica) 1 1
701244 Técnico de Laboratório / Área: Industrial (Edificações): 1 1
701244 Técnico de Laboratório / Área: Física 1 1
701244 Técnico de Laboratório / Área de Eletroeletrônica 2 2
701244 Técnico de Laboratório / Área: Física (Eletrotécnica) 2 2
701226 Técnico de Tecnologia da Informação 6 1 1 1 1 10
701214 Técnico em Agropecuária 1 - 1 - 1 3
701221 Técnico em Audiovisual 1 1 1 3
701224 Técnico em Contabilidade 1 1 1 1 4
701262 Técnico em Segurança do Trabalho 1 1 1 3
701264 Técnico em Telecomunicações 1 1 - 1 - 3
701265 Técnico em Telefonia 1 1 1 3

SUB TOTAL NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 64 17 19 16 17 133
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