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servação e proteção à saúde. Colaborar na campanha de prevenção de
acidentes. Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades e co-
municados às unidades. Manter cadastro e análise de estatísticas dos
acidentes, a fim de orientar a prevenção e calcular custos. Executar
outras tarefas da mesma natureza e nível de dificuldade.

Técnico em Telecomunicações
Participar na elaboração de projetos de telecomunicação. Ins-

talar, testar e realizar manutenções preventiva e corretiva de sistemas
de telecomunicações. Supervisionar tecnicamente processos e serviços
de telecomunicações. Reparar equipamentos e prestar assistência téc-
nica. Ministrar treinamentos, treinar equipes de trabalho e elaborar
documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

NÍVEL SUPERIOR
Assistente Social
Atividades de supervisão, coordenação e orientação de tra-

balhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento
da comunidade, em seus aspectos sociais.

Bibliotecário - Documentalista (há 69 candidatos em ca-
dastro para Macaé)

Demanda: 5 vagas para o RJ
Planejar, implantar, coordenar e controlar sistemas biblio-

teconômicos e de unidades isoladas de serviços afins. Realizar pro-
jetos relativos à estrutura de normalização da coleta, do tratamento e
da recuperação das informações documentárias, de acordo com os
fins propostos pelo serviço, quer no âmbito interno quer no âmbito
externo da unidade de trabalho. Realizar estudos administrativos para
o dimensionamento de equipamento, recursos humanos e layout das
diversas unidades da área biblioteconômica. Estruturar e efetivar a
normalização e padronização dos serviços técnicos biblioteconômicos
fixando índices de eficiência, produtividade e eficácia nas áreas ope-
racionais da biblioteconomia. Estabelecer, coordenar e executar a
política de seleção e aferição do material integrante das coleções de
acervo, programando as prioridades de aquisição dos bens patrimo-
niais para a operacionalização dos serviços. Operacionalizar o tra-
tamento técnico das informações documentais. Estruturar e executar a
busca de dados e a pesquisa documental através da análise direta às
fontes de informações primárias, secundárias e/ou terciários. Planejar
e coordenar a difusão cultural das bibliotecas e dos serviços de
circulação, articulando a disseminação da informação com outras ati-
vidades de extensão. Reciclar periodicamente os dados identificadores
do usuário, objetivando a realimentação dos perfis e o ajustamento
das coleções. Assessorar nas propostas orçamentais relacionadas com
as atividades da biblioteca no sistema e estabelecer e executar a
proposta dos recursos orçamentários anual ou plurianual. Exercer o
controle estatístico da produção interna e da tendência da demanda,
procedendo à análise e aos relatórios gerenciais. Planejar, coordenar e
implantar recursos audiovisuais, estruturando o controle dos serviços
reprográficos em geral e da microfilmagem era particular, como uma
forma atual de repositório de informações. Ministrar aulas nas di-
versas modalidades inerentes a área técnica do tratamento da in-
formação e trabalhos biblioteconômicos. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de dificuldade.

Biólogo
Realizar pesquisas na natureza e em laboratórios, estudando

origem, funções, estrutura, distribuição, meio, semelhança e outros
aspectos das diferentes formas de vida. Colecionar diferentes es-
pécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os para
permitir o estudo da evolução e das doenças das espécies e outras
questões. Realizar estudos e experiências de laboratório com espé-
cimes biológicos. Preparar informes sobre suas descobertas e con-
clusões. Elaborar e aprimorar medicamentos preventivos e de tra-
tamento de enfermidades. Produzir soro para diagnóstico de moléstias
infecto-contagiosas, infecciosas e parasitárias. Executar outras tarefas
de mesma natureza e nível de dificuldade.

Contador
Organizar os trabalhos inerentes a contabilidade. Planejar o

sistema de registros e operações contábeis atendendo as necessidades
administrativas e as exigências legais. Inspecionar regularmente a
escrituração contábil. Controlar e participar dos trabalhos de análise e
conciliação de contas. Proceder ou orientar a classificação e avaliação
das despesas. Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, eco-
nômica e financeira da entidade. Acompanhar a finalização de con-
tratos no aspecto contábil. Analisar, acompanhar e fiscalizar a Im-
plantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis. Exercer
outras atividades afins, como por exemplo, serviços de auditoria.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Assessorar os diversos órgãos da instituição, em assuntos de

segurança do trabalho; Propor normas e regulamentos de segurança
do trabalho. Examinar projetos de obras e equipamentos, opinando do
ponto de vista da segurança do trabalho. Indicar especificamente os
equipamentos de segurança, inclusive os equipamentos de preço in-
dividual, verificando sua qualidade. Estudar e implantar sistema de
proteção contra incêndios e elaborar planos de controle de catástrofe.
Delimitar as áreas de particularidade, de acordo com a legislação
vigente. Analisar acidentes, investigando as causas e propondo me-
didas preventivas. Manter o cadastro e analisar as estatísticas dos
acidentes, a fim de orientar a prevenção e calcular o custo. Realizar a
divulgação de assuntos de segurança do trabalho. Elaborar e executar
programas de treinamento geral, no que concerne à segurança do
trabalho. Elaborar e executar programas de treinamento específico de
segurança do trabalho. Esclarecer os empreiteiros quanto à obser-
vância de normas de segurança. Inspecionar as áreas e os equi-
pamentos da entidade, do ponto de vista de segurança da higiene do
trabalho. Articular-se com o órgão de suprimento para o estabe-
lecimento dos níveis de estoque de material e equipamentos de se-
gurança e supervisionar sua distribuição e manutenção. Inspecionar e
assegurar o funcionamento e a utilização dos equipamentos de se-
gurança. Promover a manutenção rotineira, distribuição, instalação e

controle dos equipamentos de proteção contra incêndio. Organizar e
supervisionar as CIPAS. Elaborar relatórios das atividades de se-
gurança do trabalho. Enviar relatórios periódicos, aos diversos setores
comunicando a existência de risco, ocorrência de acidentes e as me-
didas aconselháveis para a prevenção de acidente de trabalho. Exe-
cutar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.

Engenheiro Químico (IMA)
Elaborar, executar e dirigir projetos de Engenharia Química,

efetuando estudos, experiências e cálculos, estabelecendo caracterís-
ticas, especificações, métodos de trabalho, recursos necessários e ou-
tros dados requeridos, para determinar processos de transformação
química e física de substâncias em escala comercial, e possibilitar e
orientar a construção, montagem, manutenção e reparo de instalações
de fabricação de produtos químicos.

Engenheiro/área (ETU) - área a confirmar com a Unidade
Engenheiro/área (PU) - área a confirmar com a Unidade
Cadastro de Engenheiros:
Engenheiro Agrônomo - há 29 candidatos em cadastro para o

RJ
Engenheiro Civil - há 22 candidatos em cadastro para o RJ
Engenheiro Eletricista - há 7 candidatos em cadastro para o

RJ
Farmacêutico/habilitação
- Farmacêutico / Programa Controle Biológico e Microbio-

lógico de Alimentos - há 9 no cadastro para o RJ
- Farmacêutico / Programa Controle de Qualidade de Fár-

macos e Medicamentos - há 30 no cadastro para o RJ
- Farmacêutico / Programa Controle Microbiológico de Me-

dicamentos, Alimentos e Cosméticos - há 6 no cadastro para o RJ
- Farmacêutico / Programa de Biofarmácia e Farmacometria

- há 6 no cadastro para o RJ
- Farmacêutico / Programa Farmácia Universitária - há mais

de 100 no cadastro para o RJ
Demanda: 2 vagas para o RJ e 1 para Macaé
Atividades de supervisão, programação, coordenação ou exe-

cução especializada, em grau de maior responsabilidade, referentes a
trabalhos e estudos relativos a métodos e técnicas de produção, con-
trole e análise clínica e toxicológica de medicamentos.

Fonoaudiólogo
Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fo-

néticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas pró-
prias. Encaminhar o paciente ao especialista, orientando este e for-
necendo-lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao aperfeiçoa-
mento ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica. Progra-
mar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, lin-
guagem, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pen-
samento verbalizado e outros. Orientar e fazer demonstração de res-
piração funcional, impostação de voz, treinamento fonético auditivo,
de dicção e organização do pensamento em palavras. Opinar quanto
às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo. Participar de
equipes multiprofissionais para identificação de distúrbio de lingua-
gem em suas formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua
especialidade.

Médico Veterinário
Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos

animais. Coordenar o trabalho de exames laboratoriais. Realizar exa-
mes clínicos e de elaboração. Orientar os técnicos laboratoriais quan-
to à coleta, análise, anatomo-patológica, histo-patológica, hemato-
lógica e imunológica. Promover o melhoramento das espécies mais
convenientes para atividades da entidade. Fixar os caracteres mais
vantajosos à pesquisa. Desenvolver e executar programas de nutrição
animal. Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de
dificuldade.

Museólogo
Planejar e organizar a aquisição de peças de valor; registrar,

catalogar e classificar as peças do museu, elaborando fichários e
índices diversos. Divulgar a coleção do museu, organizando expo-
sições. Adquirir peças e desenvolver o intercâmbio com outros mu-
seus, alugando ou pedindo peças emprestadas para expor. Atender aos
pesquisadores, permitindo-lhes o acesso ao material não-exibível. Es-
tudar novas técnicas e métodos de preparação e exposição de acervo.
Coordenar a conservação do acervo. Supervisionar os trabalhos de
restauração das peças. Realizar pesquisas. Pode pronunciar confe-
rências sobre as coleções do museu. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de dificuldade.

Nutricionista / habilitação
- Nutricionista - Alimentação Coletiva - há mais de 50 vagas

no cadastro para o RJ
- Nutricionista Clínica - Nutrição em Saúde Coletiva - há

mais de 50 vagas no cadastro para o RJ
Demanda: 1 vaga para o RJ e 1 para Macaé
Pedagogo/área
Estudar medidas que visem melhorar os processos peda-

gógicos. Elaborar projetos educacionais. Participar da elaboração de
instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional. Ela-
borar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas. Par-
ticipar de revisão de currículos e programas de ensino. Executar
trabalhos especializados de administração, orientação e supervisão
educacional. Participar de divulgação de atividades pedagógicas. Im-
plementar programas de tecnologia educacional. Executar outras ta-
refas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.

Produtor Cultural
Planejamento e gestão cultural, incentivo e promoção da

cultura. Planejamento, organização e divulgação de programas e pro-
jetos culturais, promoção da integração entre a criação artística e a
gerência administrativa voltada para a produção executiva nas di-
versas modalidades da música, das artes cênicas, das artes visuais, de
artes integradas, da produção audiovisual e editorial. Atuação em
curadoria e organização de mostras, exposições e festivais em di-
versas áreas artísticas e divulgação científica; fundamentos do mar-

keting cultural; gerência cultural e operacional. Experiência voltada
para a preservação e revitalização do patrimônio cultural. Conhe-
cimento em gestão e política pública da cultura. Assessoria nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

Psicólogo/área
Atividades de supervisão e coordenação, relativas ao estudo

de comportamento humano e da dinâmica da personalidade, com
vistas à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual.

Químico
Realizar estudos, ensaios e experiências em todos os campos

da química. Estudar a estrutura das substâncias, empregando prin-
cípios, métodos e técnicas químicas. Determinar métodos de análise,
baseando-se em estudos, ensaios e experiências efetuados em todos os
campos da química. Realizar pesquisas no campo da Química Or-
gânica, Inorgânica, Física e Analítica. Pode especializar-se em de-
terminado campo da Química e ser designado de acordo com sua
especialização. Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo
nível de dificuldade.

Restaurador/área - há 2 Restauradores - Conservadores em
cadastro para o RJ

Demanda: 5 vagas para o RJ
Restaurar as pinturas sobre suporte de tela e madeira. Res-

taurar as esculturas em madeira ou barro, policromadas ou não, de
pedra sabão e marfim. Controlar a conservação e restauração dos
monumentos tombados. Coordenar e orientar trabalhos de restauração
e limpeza de quadros a óleo. Executar outras tarefas de mesma na-
tureza e mesmo nível de dificuldade.

Revisor de Texto
Analisar as informações elaboradas pelos repórteres e/ou es-

critores, examinando as anotações e dados pertinentes para inteirar-se
do conteúdo das mesmas. Reelaborar os textos, dando-lhes forma e
modalidade lingüística preconizada, para transformá-las em repor-
tagens ou noticiários. Reler os textos atentando para as expressões
utilizadas, sintaxe, ortografia e pontuação, para assegurar-lhe cor-
reção, clareza, concisão e harmonia. Encaminhar a matéria reela-
borada à seção de redação e/ou editorial. Pode substituir os títulos
inadequados por outro mais condizente com o conteúdo dos textos.
Pode especializar-se na revisão e/ou reelaboração de determinados
tipos de texto e ser designado de acordo com a especialização. Exe-
cutar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificul-
dade.

Técnico Desportivo - há candidatos em cadastro para o RJ
Demanda: 2 vagas para o RJ e 1 para Macaé
Ensinar os princípios e as regras técnicas das atividades

desportivas, orientando a prática dessas atividades. Desenvolver com
estudantes e outras pessoas interessadas, as práticas de ginástica e
outros exercícios físicos. Ensinar as técnicas de jogos simples. Treinar
atletas nas técnicas de diversos jogos e outros esportes. Instruir os
atletas sobre os princípios e regras inerentes a cada um deles. En-
carregar-se do preparo físico dos atletas. Acompanhar e supervisionar
as práticas desportivas. Executar outras tarefas de mesma natureza e
mesmo nível de dificuldade.

Tradutor Intérprete
Examinar o texto final a ser traduzido. Transpor o texto a

outro idioma, consultando dicionários e outras fontes de informação.
Fazer traduções literárias de língua estrangeira, conservando o rigor
idêntico dos mesmos e o estilo e sentimento expressos; revisar o texto
traduzido. Preparar síntese de textos traduzidos. Traduzir os diálogos
realizados entre pessoas que falam idiomas diferentes. Efetuar a tra-
dução simultânea de discursos pronunciados em conferências inter-
nacionais, debates e outras reuniões análogas. Interpretar discussões e
negociações entre pessoas que não falam a mesma língua. Pode es-
pecializar-se em um determinado campo da tradução e interpretação a
ser designado de acordo com sua especialidade.

Anexo IV - Conteúdos Programáticos
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Conteúdo Comum a Todos os Cargos:
Língua Portuguesa (para todos os cargos de Nível Inter-

mediário):
Compreensão e interpretação de texto. Adequação vocabular.

Linguagem figurada. Redação de frases. Reescritura de frases. Re-
dação oficial: características e especificidades. Ortografia oficial.
Acentuação Gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego,
forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos ver-
bais. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
Ocorrência de crase. Pontuação.

RJU:
Lei 8.112/90 (RJU) atualizada.
Informática: Sistema operacional Windows XP: principais

comandos e funções. Aplicativos: conhecimentos na ferramenta Mi-
crosoft Office Professional 2000 (Word, Excel, Outlook). Noções de
serviços Internet & Intranet; Vírus e antivírus, Spam, Phishing,
Malware. Correio eletrônico; Ferramentas de navegação

Apenas para o cargo de Assistente em Administração:
Matemática: Números Reais: operações, propriedades, no-

tação científica, reta real. Múltiplos e Divisores. Radicais: operações,
propriedades, racionalização. Razões e proporções. Grandezas direta e
indiretamente proporcionais. Cálculo Algébrico: monômios e poli-
nômios (operações algébricas); produtos notáveis; fatoração; frações
algébricas; equações fracionárias; equações e inequações do 1º e 2º
graus em IR; problemas e sistemas de equações de 1º e 2º graus.
Equações biquadradas e irracionais. Relações e funções: produto car-
tesiano; plano cartesiano; leitura e análise de gráficos de relações em
IR; domínio e imagem; funções de 1º grau; funções de 2º grau;
função modular (gráficos, equações e inequações); função exponen-
cial (gráficos, equações e inequações); função logarítmica (gráficos,
propriedades, operações, equações e inequações). Geometria: ponto,
reta e plano; semiretas, segmentos de reta; ângulos, paralelismo e
perpendicularidade; congruência de triângulos; correspondência entre
ângulos e arco de circunferência; semelhança de triângulos; razões
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