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MARIA BEATRIZ LUCE

Pró Tempore

EDITAL No- 103, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

EM CARGOS DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

E DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

A Reitoria da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),
nos termos da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas
alterações, da Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005, do Decreto no-

6.944, de 21 de agosto de 2009, da Portaria MPOG no- 124, de 15 de
março de 2010, publicada no DOU de 16 de março de 2010, e das
Portarias MEC no- 326, de 19 de março de 2010 e no- 345, de 25 de
março de 2010, respectivamente publicadas no DOU de 22 de março
de 2010 e no DOU de 26 de março de 2010, torna pública a rea-
lização de concurso público para provimento de vagas em cargos de
Técnicos Administrativos em Educação de nível superior e de nível
intermediário para o seu quadro permanente, mediante as condições
estabelecidas neste edital e demais expedientes reguladores.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção para os cargos de que trata este edital com-

preenderá exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação
de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

1.2 O concurso público será realizado em Bagé/RS.
1.3 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou ade-

quados na localidade de realização da prova, esta poderá ser realizada
em outra localidade.

2 DOS CARGOS
2.1 NÍVEL SUPERIOR
VENCIMENTO BÁSICO: R$ 2.989,33.
CARGO 1: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO/ÁREA: REDE E SUPORTE
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de Curso Su-

perior na área de Informática (Ciências da Computação, Sistemas de
Informação, Engenharia da Computação ou curso superior na área
com outra denominação), fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, im-
plementar, documentar e acompanhar projetos de sistema de infor-
mação de acordo com a realidade da instituição, considerando: as
necessidades dos diversos setores da organização, o custo opera-
cional, as tecnologias disponíveis (rede, softwares básicos, banco de
dados) e o processo evolutivo dos recursos computacionais. Instalar e
manter atualizado os sistemas operacionais utilizados pela Instituição,
mantendo-os de forma a garantir o perfeito funcionamento dos com-
putadores; estabelecer e implantar controles necessários para o acom-
panhamento e eficiência na Execução dos sistemas de informação;
analisar a performance dos computadores e determinar ajustes ne-
cessários a otimizar a operação dos sistemas; elaborar e executar
rotinas de backup's, de forma a garantir a integridade da base de
dados da Instituição; analisar performance das várias redes de com-
putadores de forma a garantir a integridade da base de dados da
Instituição; elaborar e executar projetos de instalação de redes de
dados, som e imagem óticas e metálicas; elaborar executar projetos de
instalação e reorganização de racks; elaborar definição de servidores
de rede, firewall, proxys, roteadores, switches e demais equipamentos
necessários para atender as necessidades da Instituição; definir e exe-
cutar a instalação do sistema operacional de rede, de servidores e
estação de trabalho, prestando suporte local e remoto; executar outras
atividades correlatas; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

CARGO 2: ENGENHEIRO/ÁREA: AGRÍCOLA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclu-

são de curso superior em Engenharia Agrícola ou curso superior na
área com outra denominação, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no con-
selho competente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: desenvolver pro-
jetos 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 exe-
cutados; elaborar normas e documentação técnica; assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 3: ENGENHEIRO/ÁREA: MECÂNICA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclu-

são de Curso superior em Engenharia Mecânica ou curso superior na
área com outra denominação, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no con-
selho competente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: desenvolver pro-
jetos 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 exe-
cutados; elaborar normas e documentação técnica; assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 4: ENGENHEIRO/ÁREA: TRABALHO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclu-

são de curso superior em Engenharia com Especialização em Se-
gurança do Trabalho, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho
competente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: desenvolver pro-
jetos 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 exe-
cutados; elaborar normas e documentação técnica; assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 5: GEÓLOGO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclu-

são de curso superior em Geologia ou curso superior na área com
outra denominação, fornecido por instituição de ensino superior re-
conhecida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho com-
petente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar levanta-
mentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando
dados, gerenciando amostragens, caracterizando e medindo parâme-
tros físicos, químicos e mecânicos de materiais geológicos, estimando
geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas,
elaborando mapas e relatórios técnicos e científicos. Prospectar e
exploram recursos minerais, pesquisar a natureza geológica e geo-
física de fenômenos, efetuar serviços ambientais e geotécnicos, pla-
nejar e controlar serviços de geologia e geofísica. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 6: HISTORIADOR
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclu-

são de curso superior em História ou curso superior na área com outra
denominação, fornecido por instituição de ensino superior reconhe-
cida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho compe-
tente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Estudar os feitos
realizados pelo homem nos tempos passados e atuais, pesquisando
documentos históricos e outras fontes de informação, para possibilitar
o conhecimento de um ou vários períodos ou aspectos da vida e da
atuação do ser humano.

CARGO 7: MÉDICO/ ÁREA: TRABALHO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclu-

são de curso superior em Medicina e especialização em Medicina do
Trabalho, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no
conselho competente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar consultas e
atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para pro-
moção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e
difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 8: NUTRICIONISTA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso superior em Nutrição ou curso superior na área com outra
denominação, fornecido por instituição de ensino superior reconhe-
cida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho compe-
tente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Prestar as-
sistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos);
organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição;
efetuar controle higiênicosanitário; participar de programas de edu-
cação nutricional; ministrar cursos. Atuar em conformidade ao Ma-
nual de Boas Práticas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

2.2 NÍVEL INTERMEDIÁRIO
VENCIMENTO BÁSICO: R$ 1.821,84.
CARGO 9: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
REQUISITOS: certificado de conclusão de curso de nível

médio (antigo segundo grau) profissionalizante ou de curso de nível
médio (antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino re-
conhecida no país.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar ser-
viços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, fi-
nanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo infor-
mações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o proce-
dimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e pla-
nilhas; executar serviços gerais de escritórios; assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 10: TÉCNICO EM AUDIOVISUAL
REQUISITO: certificado de conclusão de curso de nível

médio (antigo segundo grau) acrescido de curso profissionalizante de
operador de áudio ou curso técnico na área com outra denominação
ou curso profissionalizante na área com outra denominação, expedido
por instituição de ensino reconhecida no país.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Montar e
projetar filmes cinematográficos; manejar equipamentos audiovisuais
utilizando nas diversas atividades didáticas, pesquisa e extensão, bem
como operar equipamentos eletrônicos para gravação em fita ou fios
magnéticos, filmes, discos virgens e outras mídias. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 11: TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA
REQUISITOS: certificado de conclusão de curso de nível

médio (antigo segundo grau) profissionalizante em Eletroeletrônica
ou Eletrônica ou Eletrotécnica ou de curso de nível médio (antigo
segundo grau) acrescido de Curso Técnico em Eletroeletrônica ou
Eletrônica ou Eletrotécnica ou curso técnico na área com outra de-
nominação ou curso profissionalizante na área com outra denomi-
nação, expedido por instituição de ensino reconhecida no país.

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 extensão.

CARGO 12: TÉCNICO EM QUÍMICA
REQUISITOS: certificado de conclusão de curso de nível

médio (antigo segundo grau) profissionalizante em Química ou re-
lacionado à área ou de curso de nível médio (antigo segundo grau)
acrescido de curso técnico em Química ou relacionado à área, ex-
pedido por instituição de ensino reconhecida no país.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar en-
saios físico-químicos, participar do desenvolvimento de produtos e
processos, da definição ou reestruturação das instalações; supervi-
sionar operação de processos químicos e operações unitárias de la-
boratório e de produção, operar máquinas e/ou equipamentos e ins-
talações produtivas, em conformidade com normas de qualidade, de
boas práticas de manufatura, de biossegurança e controle do meio-
ambiente; interpretar manuais, elaborar documentação técnica roti-
neira e de registros legais. Assessorar nas atividades de ensino, pes-
quisa e extensão.

CARGO 13: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO/ÁREA: REDE E SUPORTE

REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, Médio
Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico em eletrônica
com ênfase em sistemas computacionais ou Médio Completo + Curso
Técnico em Informática ou curso técnico na área com outra de-
nominação ou curso profissionalizante na área com outra denomi-
nação, expedido por instituição de ensino reconhecida no país.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: implantar e
manter sistemas Windows e Unix/Linux, buscando sempre atender às
demandas dos usuários da instituição; instalar, configurar e admi-
nistrar redes locais, identificando e suprindo as demandas de cabos,
conectores, comutadores e outros dispositivos, bem como software e
ferramentas de monitoramento para acompanhamento contínuo do
estado da rede; implantar e realizar a manutenção de sistemas e
aplicações; selecionar e utilizar ferramentas de auditoria e segurança,
com o objetivo de prevenir e ou atender incidentes de segurança na
instituição; administrar laboratórios de informática, procurando man-
ter sempre o correto funcionamento do hardware e software das
máquinas; desenvolver sistemas e aplicações; implantar e realizar
manutenção de sistemas e aplicações; assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 14: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES
REQUISITOS: certificado de conclusão de curso de nível

médio (antigo segundo grau) profissionalizante na área ou de curso de
nível médio (antigo segundo grau) acrescido de curso técnico na área,
expedido por instituição de ensino reconhecida no país.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: participar na
elaboração 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.

* A escolaridade exigida foi definida conforme Lei 11.091,
de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âm-
bito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da
Educação, e dá outras providências
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