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201 - ASSISTENTE DE ALUNOS

Requisitos: Ensino Médio Completo e experiência de 06 meses (comprovada por meio de  Certidão de Tempo de Serviço para 
servidores públicos; Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou do Contrato de Trabalho para outros vínculos; 
Declaração emitida pela Instituição contratante, com firma reconhecida e carimbo de CNPJ/MF).

Atribuições: Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene.  Auxiliar nas 
atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Assistir  e  orientar  os  alunos  nos  aspectos  comportamentais,  de  disciplina,  lazer, 
segurança,  saúde,  pontualidade  e  higiene.  Assistir  os  alunos  nos  horários  de  lazer.  Assistir  os alunos nas  atividades 
extracurriculares,  como  passeios,  visitas,  dentre  outras.  Zelar  pela  integridade  física  dos  alunos.  Encaminhar  os  alunos  à 
assistência médica e odontológica emergenciais, quando necessário.  Acompanhar os alunos nas emergências hospitalares até a 
chegada da família, quando necessário. Acompanhamento do aluno a sua residência, quando necessário. Zelar pela manutenção, 
conservação e higiene das dependências da IFE. Assistir o corpo docente nas unidades didático-pedagógicas com os materiais 
necessários e execução de suas atividades. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

202 - TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS

Requisitos:  Ensino  Médio  Completo  e Proficiência  em  Libras  (Certificado  de  Proficiência  em  tradução  e  interpretação  da 
Libras/Língua Portuguesa expedido pelo MEC – Prolibras).

Atribuições:  Traduzir  e interpretar  artigos,  livros,  textos diversos de um idioma para o outro,  bem como traduzir  e  interpretar 
palavras,  conversações,  narrativas,  palestras,  atividades  didático-pedagógicas  em outro  idioma,  reproduzindo  em  Libras  ou na 
modalidade oral da Língua Portuguesa o pensamento e  a  intenção do emissor. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.  Interpretação consecutiva:  Examinar previamente o texto original a ser traduzido/interpretado; transpor o texto para a 
Língua Brasileira de Sinais, consultando dicionários e outras fontes de informações sobre as diferenças regionais; interpretar os 
textos de conteúdos curriculares, avaliativos e culturais; interpretar as produções de textos, escritas ou sinalizadas das pessoas 
surdas. Interpretação simultânea: Interpretar diálogos realizados entre pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e Português); 
interpretar discursos, palestras, eventos, seminários, aulas expositivas, comentários, explicações, debates, enunciados de questões 
avaliativas e outras reuniões análogas; interpretar discussões e negociações entre pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e 
Português).  Participar  da  produção  de  materiais  técnicos  ou  pedagógicos,  dentre  outros,  em vídeo;  A atuação  do  Tradutor  e 
Intérprete de Libras implica necessariamente a difusão de sua imagem e de sua voz, sendo, portanto de domínio público.  Prestar 
seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos e em situações administrativas, policiais, culturais, sociais, políticas e de saúde, 
dentre outras. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional.

401 - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Requisitos: Curso Superior, em nível de graduação, na área

Atribuições:  Desenvolver  e  implantar  sistemas  informatizados,  dimensionando  requisitos  e  funcionalidades  do  sistema, 
especificando  sua  arquitetura,  escolhendo  ferramentas  de  desenvolvimento,  especificando  programas,  codificando  aplicativos; 
administrar ambientes informatizados; prestar treinamento e suporte técnico ao usuário; elaborar documentação técnica; estabelecer 
padrões; coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados; pesquisar tecnologias em informática. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Desenvolver sistemas informatizados: Estudar as regras de negócio inerentes aos 
objetivos e abrangência de sistema; dimensionar requisitos e funcionalidade de sistema; realizar levantamento de dados; prever taxa 
de crescimento do sistema; definir alternativas físicas de implantação; especificar a arquitetura do sistema; escolher ferramentas de 
desenvolvimento; modelar dados; especificar programas; codificar aplicativos; montar protótipo do sistema; testar sistema; definir 
infraestrutura de  hardware,  software e rede; aprovar infraestrutura de  hardware,  software e rede; implantar sistemas. Administrar 
ambientes informatizados: Monitorar performance do sistema; administrar recursos de rede, ambiente operacional e banco de dados; 
executar procedimentos para melhoria de performance de sistema; identificar falhas no sistema; corrigir falhas no sistema; controlar 
acesso aos dados e recursos; administrar perfil de acesso às informações; realizar auditoria de sistema. Prestar suporte técnico ao 
usuário: Orientar áreas de apoio; consultar documentação técnica; consultar fontes alternativas de informações; simular problemas 
em  ambiente  controlado;  acionar  suporte  de  terceiros;  instalar  e  configurar  software e  hardware.  Treinar  usuário:  Consultar 
referências  bibliográficas;  preparar  conteúdo  programático,  material  didático  e  instrumentos  para  avaliação  de  treinamento; 
determinar  recursos  audiovisuais,  hardware e  software;  configurar  ambiente  de  treinamento;  ministrar  treinamento.  Elaborar 
documentação  para  ambientes  informatizados:  Descrever  processos;  desenhar  diagrama  de  fluxos  de  informações;  elaborar 
dicionário  de  dados,  manuais  do  sistema  e  relatórios  técnicos;  emitir  pareceres  técnicos;  inventariar  software e  hardware; 
documentar  estrutura  da  rede,  níveis  de  serviços,  capacidade  e  performance  e  soluções  disponíveis;  divulgar  documentação; 
elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica e especificação técnica. Estabelecer padrões para ambientes informatizados: 
Estabelecer padrão de hardware e software; criar normas de segurança; definir requisitos técnicos para contratação de produtos e 
serviços;  padronizar  nomenclatura;  instituir  padrão  de  interface  com  usuário;  divulgar  utilização  de  novos  padrões;  definir 
metodologias a serem adotadas; especificar procedimentos para recuperação de ambiente operacional.  Coordenar  projetos em 
ambientes informatizados: Administrar recursos internos e externos; acompanhar execução do projeto; realizar revisões técnicas; 



avaliar  qualidade  de  produtos  gerados;  validar  produtos  junto  a  usuários  em  cada  etapa.  Oferecer  soluções  para  ambientes 
informatizados: Propor mudanças de processos e funções; prestar consultoria técnica; identificar necessidade do usuário; avaliar 
proposta de fornecedores; negociar alternativas de solução com usuário; adequar soluções a necessidade do usuário; negociar com 
fornecedor;  demonstrar  alternativas  de  solução;  propor  adoção  de  novos  métodos  e  técnicas;  organizar  fóruns  de  discussão. 
Pesquisar tecnologias em informática: Pesquisar padrões, técnicas e ferramentas disponíveis no mercado; identificar fornecedores; 
solicitar demonstrações de produto; avaliar novas tecnologias por meio de visitas técnicas; construir plataforma de testes; analisar 
funcionalidade do produto; comparar alternativas tecnológicas; participar de eventos para qualificação profissional. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

402 - ARQUIVISTA

Requisitos: Curso superior em Arquivologia e registro no Conselho competente.

Atribuições:  Organizar  documentação de arquivos institucionais  e pessoais,  criar  projetos de museus e exposições,  organizar 
acervos; dar acesso à informação, conservar acervos; preparar ações educativas e culturais, planejar e realizar atividades técnico-
administrativas, orientar implantação de atividades técnicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Organizar 
documentação de arquivos institucionais e pessoais: Classificar e codificar documentos de arquivo; decidir o suporte do registro de 
informação;  descrever  documentos  (forma  e  conteúdo);  registrar  documentos  de  arquivo;  elaborar  tabelas  de  temporalidade; 
estabelecer critérios de amostragem para guarda de documentos de arquivo; estabelecer critérios para descarte de documentos de 
arquivo; elaborar plano de classificação; identificar fundos de arquivos; estabelecer plano de destinação de documentos; avaliar 
documentação; ordenar documentos; consultar normas internacionais de descrição arquivística; gerir depósitos de armazenamento; 
identificar a produção e o fluxo documental; identificar competências, funções e atividades dos órgãos produtores de documentos; 
levantar a estrutura organizacional dos órgãos produtores de documentos; realizar pesquisa histórica e administrativa; transferir 
documentos para guarda intermediária; diagnosticar a situação dos arquivos; recolher documentos para guarda permanente; definir a 
tipologia do documento; acompanhar a eliminação do documento descartado. Dar acesso à informação: Atender usuários; formular 
instrumentos de pesquisa; prover bancos de dados e/ou sistemas de recuperação de informação; apoiar as atividades de consulta;  
realizar empréstimos de documentos e acervos; autenticar reprodução de documentos de arquivo; emitir certidões sobre documentos 
de arquivo; fiscalizar a aplicação de legislação de direitos autorais, a reprodução e divulgação de imagens; orientar o usuário quanto 
ao  uso  dos  diferentes  equipamentos  e  bancos  de  dados;  disponibilizar  os  instrumentos  de  pesquisa  na  internet;  fiscalizar 
empréstimos do acervo e documentos de arquivos; gerenciar atividades de consulta. Conservar acervos: Diagnosticar o estado de 
conservação do acervo; estabelecer procedimentos de segurança do acervo; higienizar documentos/acervos; pesquisar materiais de 
conservação;  monitorar  programas  de  conservação  preventiva;  orientar  usuários  e  funcionários  quanto  aos  procedimentos  de 
manuseio  do  acervo;  monitorar  as  condições  ambientais;  controlar  as  condições  de  transporte,  embalagem,  armazenagem  e 
acondicionamento; definir especificações de material de acondicionamento e armazenagem; desenvolver programas de controle 
preventivo de infestações químicas e biológicas; acondicionar documentos/acervos; assessorar o projeto arquitetônico do arquivo; 
definir migração para outro tipo de suporte; supervisionar trabalhos de restauração; armazenar documentos/acervos. Preparar ações 
educativas e/ou culturais: Ministrar cursos e palestras; preparar visitas técnicas; desenvolver e coordenar ações educativas e/ou 
culturais; preparar material educativo; participar da formação/capacitação de profissionais de museus/arquivos; Planejar atividades 
técnico-administrativas: Planejar a alteração do suporte da informação, programas de conservação preventiva, ações educativas 
e/ou culturais, sistemas de recuperação de informação, implantação de programas de gestão de documentos e de prevenção de 
sinistros;  planejar  sistemas  de  documentação  musicológica;  planejar  a  instalação  de  equipamentos  para  consulta/reprodução; 
planejar  a  implantação  do  gerenciamento  de  documentos  eletrônicos  e  adoção  de  novas  tecnologias  para  recuperação  e 
armazenamento  da  informação;  planejar  a  ocupação  das  instalações  físicas;  administrar  prazos.  Orientar  a  implantação  de 
atividades  técnicas:  Implantar  procedimentos  de arquivo;  produzir  normas e procedimentos  técnicos;  autorizar  a  eliminação de 
documentos  públicos;  produzir  vocabulários  controlados (thesaurus);  orientar  a  organização de arquivos  correntes;  atualizar  os 
cadastros das instituições; supervisionar a implantação e a execução do programa de gestão de documentos; formar biblioteca de 
apoio  às  atividades  técnicas;  gerar  condições  para  o  gerenciamento  eletrônico  de  documentos;  considerar  aspectos  jurídicos 
relativos a constituição dos arquivos; participar de comissões técnicas. Realizar atividades técnico-administrativas: Solicitar compras 
de  materiais  e  equipamentos;  solicitar  a  contratação  de  serviços  de  terceiros;  elaborar  estatísticas  de  frequência  e  relatórios 
técnicos; elaborar laudos e pareceres técnicos e administrativos. Comunicar-se: Divulgar o acervo; sensibilizar para a importância de 
arquivos; participar de palestras, convênios e reuniões científicas; preparar materiais, atividades e palestras para o público interno;  
estabelecer diálogo com usuário; apresentar trabalhos técnicos e científicos; manter intercâmbio com profissionais de instituições 
congêneres. Utilizar recursos de informática.  Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional.

403 - ASSISTENTE SOCIAL

Requisitos: Curso superior em Serviço Social e registro no Conselho competente.

Atribuições:  Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade 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,  trabalho,  jurídica,  habitação  e  outras); 
desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.  Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições: Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, 
acesso a direitos instituídos, rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, códigos e legislação e 
sobre processos, 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 metodologia;  formular  propostas;  estabelecer 
prioridades  e  critérios  de  atendimento;  programar  atividades.  Pesquisar  a  realidade  social:  Realizar  estudo  socioeconômico; 
pesquisar  interesses  da  população,  perfil  dos  usuários,  características  da  área  de  atuação,  informações  in  loco,  entidades  e 
instituições; realizar pesquisas bibliográficas e documentais; estudar viabilidade de projetos propostos; coletar, organizar, compilar, 
tabular  e  difundir  dados.  Executar  procedimentos  técnicos:  Registrar  atendimentos;  informar  situações-problema;  requisitar 
acomodações e vagas em equipamentos sociais da instituição; formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; 
formular  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 instrumentos de avaliação; avaliar cumprimento dos 



objetivos  e  programas,  projetos  e  planos  propostos;  avaliar  satisfação  dos  usuários.  Articular  recursos  disponíveis:  Identificar 
equipamentos  sociais  disponíveis  na  instituição;  identificar  recursos  financeiros  disponíveis;  negociar  com  outras  entidades  e 
instituições;  formar uma rede de atendimento;  identificar  vagas no mercado de trabalho para colocação de discentes;  realocar 
recursos disponíveis; participar de comissões técnicas. 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;  controlar  dados  estatísticos.  Utilizar  recursos  de  informática. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

404 - ENFERMEIRO

Requisitos: Curso superior de Enfermagem e registro no Conselho competente.

Atribuições: Prestar  assistência ao paciente e/ou usuário  em clínicas,  hospitais,  ambulatórios,  navios,  postos de saúde e em 
domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da 
saúde junto à comunidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  Prestar assistência ao paciente: Realizar 
consultas de enfermagem; prescrever ações de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos 
de  maior  complexidade;  solicitar  exames;  acionar  equipe  multiprofissional  de  saúde;  registrar  observações,  cuidados  e 
procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; acompanhar a evolução clínica de pacientes. 
Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar 
métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e equipamentos. Planejar ações de enfermagem: Levantar necessidades 
e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elaborar projetos de ação; avaliar resultados. 
Implementar ações para promoção da saúde: Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares;  elaborar material  educativo; 
orientar  participação da comunidade em ações educativas;  definir  estratégias de promoção da saúde para situações e grupos 
específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção nas unidades de 
saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; participar da elaboração de projetos e programas de saúde. 
Utilizar recursos de informática.  Executar outras tarefas de mesma natureza e nível  de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional.

405 - FISIOTERAPEUTA

Requisitos: Curso superior em Fisioterapia e registro no Conselho competente.

Atribuições:  Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fisioterapia;  habilitar  pacientes;  realizar  diagnósticos  específicos;  analisar  condições  dos  pacientes;  desenvolver  programas  de 
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atender pacientes: 
Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e socioculturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente 
terapêutico;  prescrever  atividades;  preparar  material  terapêutico;  operar  equipamentos  e  instrumentos  de  trabalho;  estimular 
cognição  e  o  desenvolvimento  neuro-psicomotor  normal  por  meio  de  procedimentos  específicos;  estimular  percepção  táctil-
cinestésica;  reeducar  postura  dos  pacientes;  prescrever,  confeccionar  e  adaptar  órteses,  próteses  e  adaptações;  acompanhar 
evolução terapêutica; reorientar condutas terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva 
aos pacientes.  Habilitar  pacientes:  Eleger procedimentos de habilitação; habilitar  funções percepto-cognitivas,  sensório-motoras, 
neuro-músculo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; habilitar 
funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), em atividades de 
vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL). Orientar pacientes e familiares:  
Explicar  procedimentos  e rotinas;  demonstrar  procedimentos  e técnicas;  orientar   e  executar  técnicas  ergonômicas;  verificar  a 
compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. Promover campanhas educativas. Produzir manuais e folhetos explicativos. Utilizar 
recursos  de  informática.  Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao  ambiente 
organizacional.

406 - FONOAUDIÓLOGO

Requisitos: Curso superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho competente.

Atribuições:  Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tratar 
pacientes:  Eleger  procedimentos  terapêuticos;  habilitar  sistema auditivo;  reabilitar  o  sistema vestibular;  desenvolver  percepção 
auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações da fala, de linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; tratar 
alterações de fluência; tratar alterações das funções orofaciais; desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar 
resultados do tratamento. Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: Prescrever atividades; preparar material terapêutico; indicar e 
adaptar  tecnologia  assistiva;  introduzir  formas  alternativas  de  comunicação;  prescrever  e  adaptar  órteses  e  próteses;  aplicar 
procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões 
faciais,  habilidades  comunicativas  e  de  voz;  estimular  adesão e  continuidade  do  tratamento;  reorientar  condutas  terapêuticas. 
Orientar  pacientes  e  familiares:  Explicar  procedimentos  e  rotinas;  demonstrar  procedimentos  e  técnicas;  orientar  técnicas 
ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde 
e qualidade de vida: Planejar programas e campanhas de prevenção e promoção e estratégias e atividades terapêuticas; utilizar 
procedimentos  de  prevenção e promoção de deficiência,  hand-cap e  incapacidade.  Promover  campanhas educativas.  Produzir 
manuais e folhetos explicativos. Elaborar relatórios e laudos. Utilizar recursos de informática.  Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

407 - FONOAUDIÓLOGO – ATUAÇÃO: AUDIOLOGIA

Requisitos: Curso superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho competente.



Atribuições:  Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tratar 
pacientes:  Eleger  procedimentos  terapêuticos;  habilitar  sistema auditivo;  reabilitar  o  sistema vestibular;  desenvolver  percepção 
auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações da fala, de linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; tratar 
alterações de fluência; tratar alterações das funções orofaciais; desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar 
resultados do tratamento. Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: Prescrever atividades; preparar material terapêutico; indicar e 
adaptar  tecnologia  assistiva;  introduzir  formas  alternativas  de  comunicação;  prescrever  e  adaptar  órteses  e  próteses;  aplicar 
procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões 
faciais,  habilidades  comunicativas  e  de  voz;  estimular  adesão e  continuidade  do  tratamento;  reorientar  condutas  terapêuticas. 
Orientar  pacientes  e  familiares:  Explicar  procedimentos  e  rotinas;  demonstrar  procedimentos  e  técnicas;  orientar  técnicas 
ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde 
e qualidade de vida: Planejar programas e campanhas de prevenção e promoção e estratégias e atividades terapêuticas; utilizar 
procedimentos  de  prevenção e promoção de deficiência,  hand-cap e  incapacidade.  Promover  campanhas educativas.  Produzir 
manuais e folhetos explicativos. Elaborar relatórios e laudos. Utilizar recursos de informática.  Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

408 - NUTRICIONISTA

Requisitos: Curso Superior em Nutrição e registro no Conselho competente.

Atribuições:  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.  Prestar 
assistência nutricional  a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou enfermos):  Identificar população-alvo;  participar de diagnóstico 
interdisciplinar;  realizar  inquérito  alimentar;  coletar  dados antropométricos;  solicitar  exames laboratoriais;  interpretar  indicadores 
nutricionais;  calcular gasto energético;  identificar  necessidades nutricionais;  realizar  diagnóstico dietético-nutricional;  estabelecer 
plano de cuidados nutricionais; realizar prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução 
dietoterápica em prontuário;  conferir  adesão à orientação dietético-nutricional;  orientar  familiares;  prover educação e orientação 
nutricional;  elaborar  plano alimentar  em atividades físicas.  Administrar  unidades de alimentação e nutrição:  Planejar  cardápios; 
confeccionar escala de trabalho; selecionar fornecedores; selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios; 
supervisionar  compras,  recepção  de  gêneros  e  controle  de  estoque;  transmitir  instruções  à  equipe;  supervisionar  pessoal 
operacional, preparo e distribuição das refeições; verificar aceitação das refeições; medir resto-ingestão; avaliar etapas de trabalho; 
executar procedimentos técnico-administrativos. Efetuar controle higiênico-sanitário: Controlar higienização do pessoal, do ambiente, 
dos alimentos, dos equipamentos e utensílios; controlar validade e a qualidade dos produtos; identificar perigos e pontos críticos de 
controle  (Appcc);  solicitar  análise  microbiológica  dos  alimentos;  efetuar  controles  de  saúde  dos  servidores  e  dos  demais 
trabalhadores das UANs; solicitar análise bromatológica dos alimentos. Utilizar recursos de informática.  Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

409 -  PROFESSOR DA CARREIRA DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS -  
LIBRAS

Requisitos:  Licenciatura em Letras/LIBRAS.

Atribuições: Atividades inerentes ao Ensino, à pesquisa e à extensão, no âmbito, predominantemente, das Instituições Federais de 
Ensino; e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de 
outras previstas na legislação vigente; Atividades relacionadas, predominantemente, ao ensino, no âmbito das instituições Federais 
de Ensino e as relacionadas à pesquisa, bem como as que estendam à comunidade atividades sob a forma de cursos e serviços  
especiais; Atividades as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, 
além de outras previstas na legislação vigente.

410 - PSICÓLOGO

Requisitos: Curso Superior em Psicologia e registro no Conselho competente.

Atribuições:  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  comportamento  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, pesquisa e 
extensão.  Elaborar,  implementar  e  acompanhar  as  políticas  da  instituição  nas  áreas  de  Psicologia  Clínica,  Escolar,  Social  e 
Organizacional. Assessorar instituições e órgãos, analisando, facilitando e/ou intervindo em processos psicossociais nos diferentes 
níveis da estrutura institucional; Diagnosticar e planejar programas no âmbito da saúde, trabalho e segurança, educação e lazer; 
atuar na educação, realizando pesquisa, diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou individual. Realizar pesquisas e 
ações  no  campo  da  saúde  do  trabalhador,  condições  de  trabalho,  acidentes  de  trabalho  e  doenças  profissionais  em equipe 
interdisciplinar,  determinando suas causas e elaborando recomendações de segurança. Colaborar em projetos de construção e 
adaptação  de  equipamentos  de  trabalho,  de  forma  a  garantir  a  saúde do  trabalhador.  Atuar  no  desenvolvimento  de  recursos 
humanos, seleção, acompanhamento, análise de desempenho e capacitação de servidores. Realizar psicodiagnóstico e terapêutica, 
com enfoque preventivo e/ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim de contribuir para que o indivíduo 
elabore  sua  inserção  na  sociedade.  Preparar  pacientes  para  a  entrada,  permanência  e  alta  hospitalar.  Atuar  junto  a  equipes 
multiprofissionais, identificando e compreendendo os fatores psicológicos para intervir na saúde geral do indivíduo. Utilizar recursos 
de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

411 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

Requisitos: Curso superior em Terapia Ocupacional e registro no Conselho competente.



Atribuições:  Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências. Eleger procedimentos de habilitação 
para atingir os objetivos propostos a partir da avaliação. Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo 
de  habilitação  ou  de  reabilitação.  Avaliar  os  efeitos  da  terapia,  estimular  e  medir  mudanças  e  evolução.  Planejar  atividades 
terapêuticas de acordo com as prescrições médicas. Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares.  
Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.


