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projetos; estabelecer programas de segurança, manutenção e controle
dos espaços e estruturas; participar de programas com o objetivo de
capacitar a sociedade para participação nas políticas públicas. - Or-
denar uso e ocupação do território: Analisar e sistematizar legislação
existente; definir diretrizes para uso e ocupação do espaço; monitorar
o cumprimento da legislação urbanística. - Utilizar recursos de in-
formática. - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Disponibilizar informação; gerenciar unidades como biblio-

tecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos,
além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e de-
senvolver recursos informacionais; disseminar informação com o ob-
jetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver
estudos e pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações
educativas.

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
- Disponibilizar informação: Localizar e recuperar informa-

ções; prestar atendimento personalizado; elaborar estratégias de bus-
cas avançadas; intercambiar informações e documentos; controlar cir-
culação de recursos informacionais; prestar serviços de informação
on-line; normalizar trabalhos técnico-científicos.

- Gerenciar unidades, redes e sistemas de informação: Ela-
borar programas e projetos de ação; implementar atividades coo-
perativas entre instituições; administrar o compartilhamento de re-
cursos 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 funciona-
mento de unidades, redes e sistemas de informação; controlar se-
gurança patrimonial da unidade, rede e sistema de informação e a
conservação do patrimônio físico da unidade, rede e sistema de in-
formação; 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; efe-
tuar manutenção de bases de dados; gerenciar qualidade e conteúdo
de fontes de informação; gerar fontes de informação; reformatar su-
portes; migrar dados; desenvolver metodologias para geração de do-
cumentos digitais ou eletrônicos. - Desenvolver recursos informa-
cionais: Elaborar políticas de desenvolvimento de recursos informa-
cionais; selecionar recursos informacionais; armazenar e descartar
recursos informacionais; avaliar, conservar, preservar e inventariar
acervos; desenvolver interfaces de serviços informatizados; desen-
volver bibliotecas virtuais e digitais e planos de conservação pre-
ventiva. - 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 infor-
mações, pesquisas temáticas, levantamento bibliográfico e trabalhos
técnico-científicos; acessar bases de dados e outras fontes em meios
eletrônicos; realizar estudos cientométricos, bibliométricos e info-
métricos; coletar e analisar dados estatísticos; desenvolver critérios de
controle de qualidade e conteúdo de fontes de informação; analisar
fluxos de informações. - Promover 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 informática; organizar bibliotecas itinerantes.
- Utilizar recursos de informática. - Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organi-
zacional.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: CONTADOR
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Curso superior em Ciências Contá-

beis
- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente. Decreto-Lei no- 9.295, de 27 de maio de 1946. define as
atribuições do Contador. Decreto-Lei no- 9.710, de 03 de setembro de
1946. Dá nova redação a dispositivos do Decreto-Lei no- 9.295/46. Lei
no- 570, de 22 de dezembro de 1948. Altera dispositivos do Decreto-
Lei no- 9.295/46. Resolução CFC no- 560, de 28 de outubro de 1983.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e

fatos contábeis; elaborar e manter atualizados relatórios contábeis;
promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da
implantação e execução das normas e rotinas de controle interno;
elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar demons-
trações contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão; prestar
assessoria e preparar informações econômico-financeiras; atender às
demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
- Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e

fatos contábeis: Executar a escrituração dos atos e fatos contábeis no
sistema financeiro, orçamentário, patrimonial e de compensação, de
todas as receitas, despesas, empenhos, convênios, movimentação de
recursos financeiros e orçamentários, registros de baixa de contratos e
convênios, incorporação e baixa de bens patrimoniais. - Elaborar e
manter atualizados relatórios contábeis:

Elaborar relatórios contábeis em consonância com as áreas
de finanças, orçamento, patrimônio, almoxarifado, demonstrado de
forma clara e objetiva, os resultados entre as receitas previstas e as
arrecadadas e o montante das despesas fixadas com as realizadas. -
Promover a prestação, acertos e conciliação de contas:

Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em
geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros,
para assegurar a correção das operações contábeis. - Participar da
implantação e execução das normas e rotinas de controle interno:
Participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle
interno, visando atendimento da legislação e dos órgãos de controles.

- Realizar perícias. - Utilizar recursos de informática. - Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas
ao ambiente organizacional.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ENGENHEIRO/ÁREA
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Curso superior na área
- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:Registro do Conselho

competente. Lei no- 5.194, de 24 de dezembro de 1966, regula o
exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro Agrônomo. Lei
no- 8.195, de 26 de junho de 1991,a ltera a Lei no- 5.194/66. O Decreto
no- 241/67, incluiu entre as profissões cujo exercício é regulado pela
Lei no- 5.194/66, a profissão de Engenheiro de Operação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar,

coordenar a operação e a manutenção, orçar, e avaliar a contratação
de serviços; 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.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS 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 na-
turais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. - Rea-
lizar estudos de viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, as-
sessoria e consultoria. - Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramen -
to, laudo e parecer técnico. - Desempenhar atividades de análise, ex-
perimentação, ensaio e divulgação técnica. Elaborar orçamentos.- Rea-
lizar atividades de padronização, mensuração, e controle de qualidade.-
Executar e fiscalizar obras e serviços técnicos; conduzir equipe de ins-

talação, montagem, operação, reparo ou manutenção.- Elaborar proje-
tos, assessorando e supervisionando a sua realização. - Orientar e con-
trolar processo de produção ou serviço de manutenção. - Projetar pro-
dutos; instalações e sistemas. - Pesquisar e elaborar processos. - Estudar
e estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de materiais e
equipamentos, bem como de gerenciamento de pessoal. - Utilizar re-
cursos de informática. - Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: JORNALISTA
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Curso superior em Jornalismo ou Co-

municação Social com habilitação em Jornalismo.
- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente. Decreto-Lei no- 972, de 17 de outubro de 1969 dispõe
sobre o exercício da profissão de Jornalista. Decreto no- 83.284, de 13
de março de 1979 dá nova regulamentação ao Decreto-Lei no- 972/69,
em decorrência das alterações introduzidas pela Lei no- 6.612 de 07 de
dezembro de 1978.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
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 di-
vulgadas 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.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
- Informar ao público: Elaborar notícias para divulgação;

processar a informação; priorizar a atualidade da notícia; divulgar
notícias com objetividade e ética respeitando a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas; adequar a linguagem ao
veículo de comunicação. - Iniciar o processo de informação: Fazer
reunião da pauta; elaborar, distribuir e executar pauta; orientar a
produção; assegurar o direito de resposta. - Coletar informação: De-
finir, buscar e entrevistar fontes de informação; selecionar e con-
frontar 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 in-
formação; contextualizar fatos; organizar matérias jornalísticas; pla-
nejar a distribuição das informações no veículo de comunicação;
formatar a matéria jornalística; abastecer e acessar bancos de dados,
imagens e sons. - Utilizar recursos de informática. - Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: PEDAGOGO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Curso Superior em Pedagogia
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) cons-

trução 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 co-
municativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
- Estudar medidas que visem melhorar os processos pe-

dagógicos, inclusive na educação infantil. - Elaborar e desenvolver
projetos educacionais. - Participar da elaboração de instrumentos es-
pecíficos 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 su-
pervisão educacional. - Participar de divulgação de atividades pe-
dagógicas. - Implementar programas de tecnologia educacional. -
Participar do processo de recrutamento, seleção, ingresso e quali-

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Curso superior em Serviço Social
- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente. Lei no- 8.662, de 07 de junho de 1993 dispõe sobre a
profissão de Assistente Social.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, co-

munidade 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, tra-
balho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas adminis-
trativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
- Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e ins-

tituições: Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso
a direitos instituídos, rotinas da instituição, cuidados especiais, ser-
viços e recursos sociais, normas, códigos e legislação e sobre pro-
cessos, 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 me-
todologia; formular propostas; estabelecer prioridades e critérios de
atendimento; programar atividades. - Pesquisar a realidade social:
Realizar estudo sócio-econômico; pesquisar interesses da população,
perfil dos usuários, características da área de atuação, informações in
loco, entidades e instituições; realizar pesquisas bibliográficas e do-
cumentais; estudar viabilidade de projetos propostos; coletar, orga-
nizar, compilar, tabular e difundir dados. - Executar procedimentos
técnicos: Registrar atendimentos; informar situações-problema; requi-
sitar acomodações e vagas em equipamentos sociais da instituição;
formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; for-
mular instrumental (formulários, questionários, etc). - Monitorar as
ações em desenvolvimento: 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 instru-
mentos de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e programas,
projetos e planos propostos; avaliar satisfação dos usuários. - Ar-
ticular recursos disponíveis: Identificar equipamentos sociais dispo-
níveis na instituição; identificar recursos financeiros disponíveis; ne-
gociar com outras entidades e instituições; formar uma rede de aten-
dimento; identificar vagas no mercado de trabalho para colocação de
discentes; realocar recursos disponíveis; participar de comissões téc-
nicas. - Coordenar equipes e atividades: Coordenar projetos e grupos
de trabalho; recrutar e selecionar pessoal; participar do planejamento
de atividades de treinamento e avaliação de desempenho dos recursos
humanos da instituição. - Desempenhar tarefas administrativas:

Cadastrar usuários, entidades e recursos; controlar fluxo de
documentos; administrar recursos financeiros; controlar custos; con-
trolar dados estatísticos. - Utilizar recursos de informática. - Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas
ao ambiente organizacional.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUDITOR
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Curso Superior em Administração,

Economia, Direito ou Ciências Contábeis.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Realizar auditagem; acompanhar as execuções orçamentárias,

financeiras, patrimoniais e de pessoal; emitir pareceres e elaborar
relatórios. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
- Realizar auditagem obedecendo a programas de auditoria

previamente elaborada para identificar irregularidades. - Acompanhar
as execuções orçamentária, financeira e patrimonial. - Observar o
cumprimento das normas, regulamentos, planos, 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 orçamentária, financeira e
patrimonial e de pessoal. - Elaborar relatórios parciais e globais de
auditagem realizadas, assinalando as eventuais falhas encontradas pa-
ra fornecer subsídios necessários à tomada de decisão. - Emitir pa-
recer sobre matéria de natureza orçamentária, financeira e patrimonial
e de pessoal que foram submetidos a exames, estudando e analisando
processos para subsidiar decisão superior. - Utilizar recursos de in-
formática. - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: BIBLIOTECÁRIO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Curso superior em Biblioteconomia
- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente. Lei no- 9.674, de 26 de junho de 1998 dispõe sobre o
exercício da profissão de Bibliotecário.
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