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de pupas para emergência, e também executar trabalhos de produção de peças e aparelhos necessários ao desenvolvimento da
pesquisa laboratorial ou de campo. Proceder ao controle de estoque
dos materiais de consumo
do laboratório. Requisitar a compra de materiais. Fazer coletas de
amostras e dados em laboratório ou em atividade de campo relativas à pesquisa. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e
limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho,
incluindo caixas de criação de moscas e armadilhas. Providenciar o
descarte de resíduos sólidos e líquidos provenientes do seu local de
trabalho. Utilizar
recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive
preceptoria.
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TRADUTOR E INTERPRETE DE LINGUAGEM DE
SINAIS - Libras
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Campus São Carlos
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de promover o acesso aos conteúdos curriculares; atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos públicos; atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às
atividades da instituição de ensino. Utilizar
recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, inclusive
preceptoria.

Interpretação de Libras ou
Curso de Formação Específica em Tradução

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área
de atuação. Realizar coletas e preparação de material Botânico,
Zoológico e Microbiológico em ambientes terrestres e aquáticos.
Organizar equipamentos e
materiais de aulas experimentais e de pesquisa. Preparar reagentes e
materiais através de métodos físicos, químicos, e bioquímicos. Conservar instalações e equipamentos. Controlar estoque de materiais
de consumo. Elaborar listas
de compra de materiais e equipamentos e as respectivas cotações.
Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão,
inclusive preceptoria.

- Curso Médio Profissionalizante na área do cargo ou
Médio Completo mais

01

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados à diagnose
de doenças de plantas através de técnicas clássicas, sorológica e
molecular. Assessorar e supervisionar a aplicação da norma ABNT
NBR ISO/IEC
17.025 em todas as atividades do laboratório. Auxiliar nas atividades de aulas práticas de fitopatologia e doenças das plantas
cultivadas, bem como nas pesquisas laboratoriais nas áreas mencionadas. Utilizar recursos de informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa, extensão, inclusive preceptoria.

- Curso Médio Profissionalizante na área do cargo ou
Médio Completo mais Curso
Técnico na Área do Cargo.

01

Executar ensaios físico-químicos, participar do desenvolvimento de
produtos e processos, da definição ou reestruturação das instalações; supervisionar operação de processos químicos e operações
unitárias de laboratório e
de produção, operar máquinas e/ou equipamentos e instalações produtivas, em conformidade com normas de qualidade, de boas práticas de manufatura, de biossegurança e controle do meio-ambiente;
interpretar
manuais, elaborar documentação técnica rotineira e de registros
legais. Gerenciar o laboratório conjuntamente com o responsável
pelo mesmo. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria.

- Curso Médio Profissionalizante na área do cargo ou
Médio Completo mais Curso
Técnico em Química.

02

Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente
produtores sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executar projetos agropecuários em
suas diversas etapas.
Planejar atividades agropecuárias. Promover organização, extensão
e capacitação rural. Fiscalizar produção agropecuária. Desenvolver
tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Utilizar recursos de
informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa, extensão, inclusive preceptoria.

- Curso Médio Profissionalizante na área do cargo ou
Médio Completo mais Curso
Técnico em Agropecuária.
-Registro no Conselho
competente -

Trocar informações técnicas com públicos ligados às atividades de
agropecuária tais como preparo, correção e conservação de solo,
coleta de amostras de solos para análises e posterior interpretação
de dados. Realizar plantio
e manejo das forrageiras irrigadas ou não. Manejar equipamentos
agropecuários. Aplicar técnicas de reprodução animal e uso de
inseminação artificial. Manejar pastagem, forrageiras, sua conservação e utilização em
formulação de rações. Manejar distintas categorias animais. Utilizar
recursos de informática e ferramentas computacionais para elaboração de planilhas, cálculos de ração. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, inclusive preceptoria.

- Curso Médio Profissionalizante na área do cargo ou
Médio Completo mais Curso
Técnico em Agropecuária.
-Registro no Conselho
competente -

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área
de atuação. Realizar coletas e preparação de material Botânico,
Zoológico e Microbiológico em ambientes terrestres e aquáticos.
Organizar equipamentos e
materiais de aulas experimentais e de pesquisa. Preparar reagentes e
materiais através de métodos físicos, químicos, e bioquímicos. Conservar instalações e equipamentos. Controlar estoque de materiais
de consumo. Elaborar listas
de compra de materiais e equipamentos e as respectivas cotações.
Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão,
inclusive preceptoria.

- Curso Médio Profissionalizante na área do cargo ou
Médio Completo mais

Trocar informações técnicas com públicos ligados às atividades de
agropecuária tais como preparo, correção, conservação de solo, coleta de amostras para análise e interpretação de dados. Realizar
plantio e manejo das
principais culturas agrícolas irrigadas ou não. Manejo de equipamentos agropecuários. Procedimentos de biosseguridade. Planejamento e execução de projetos agropecuários em suas diversas etapas. Aplicar técnicas de
reprodução animal e uso de inseminação artificial. Uso de pastagem, forrageiras, sua conservação e utilização em formulação de
rações. Manejar distintas categorias animais. Utilizar recursos de
informática e ferramentas
computacionais para elaboração de planilhas. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, inclusive
preceptoria.

- Curso Médio Profissionalizante na área do cargo ou
Médio Completo mais Curso
Técnico em Agropecuária.
-Registro no Conselho
competente -
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TÉCNICO DE LABORATÓRIO/
BIOLOGIA

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área
de atuação. Coletar material biológico, humano e animal. Realizar a
manutenção diária de animais em laboratório experimental. Executar procedimentos técnicocientíficos experimentais com animais nos termos da Lei 11.794 de
08 de outubro de 2008. Preparar reagentes, soluções e materiais
através de métodos físicos, químicos, bioquímicos e biológicos.
Organizar equipamentos e
materiais de aulas experimentais e de pesquisa. Zelar pela conservação de instalações e equipamentos. Controlar estoque de materiais de consumo. Elaborar listas de compra de materiais e equipamentos e as respectivas
cotações. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas
de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional. Assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive
preceptoria.

- Curso Médio Profis- sionalizante na área do cargo
ou Médio Completo mais
Curso
Técnico na área de Ciências Biológicas ou na área
de Saúde.

Preparar equipamentos, insumos e práticas para aulas práticas. Proceder à montagem de experimentos reunindo equipamentos e material de consumo em geral para serem utilizados em aulas experimentais. Proceder à limpeza e
conservação de instalações, equipamentos e materiais dos laboratórios. Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo
dos laboratórios. Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou
almoxarifados dos setores que
estejam alocados. Gerenciar o laboratório conjuntamente com o
responsável pelo mesmo. Atender grupos de alunos em experimentos específicos ou práticas previstas nas disciplinas de graduação ou pós-graduação. Desenvolver
(especificar, detalhar, construir, testar) e implantar kits didáticos,
orientado por um professor responsável. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente
organizacional. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria.

- Curso Médio Profis- sionalizante na área do cargo
ou Médio Completo mais
Curso
Técnico em Mecatrônica.

Executar trabalhos técnicos de laboratórios nas atividades de fabricação, manipulação, desenvolvimento e pesquisa de plásticos e
materiais correlatos e artefatos derivados. Interpretar desenhos técnicos de produtos, ferramentas,
máquinas e equipamentos de processamento de plásticos. Operar
equipamentos de processamento bem como identificar e solucionar
problemas de processamento em peças plásticas. Analisar as propriedades mecânicas,
térmicas e químicas dos materiais plásticos. Especificar características de projeto de moldes. Selecionar e especificar matérias
primas. Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de
matérias primas, reagentes
e produtos. Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em equipamentos, instrumentos e
acessórios. Gerenciar os laboratórios conjuntamente com os responsáveis pelo mesmo. Elaborar
planilhas de manutenção de máquinas e equipamentos. Realizar
e/ou acompanhar a instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção de equipamentos. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria.

- Curso Médio Profis- sionalizante na área do cargo
ou Médio Completo mais
Curso
Técnico na área Do concurso.

Realizar programação visual gráfica, elaborar leiaute, desenvolver
arte-final, analisar viabilidade técnica e econômica, definir tecnologias, sistemas e processos de produção. Definir matéria-prima
para a produção, elaborar
especificação técnica. Operar máquinas e equipamentos nos processos de pré-impressão, realizar operações de processamento de
imagem, operar equipamentos para reprodução da imagem, operar
equipamentos para
montagem, operar máquinas de geração de matrizes. Realizar planejamento e controle da produção e da qualidade, elaborar programação para desenvolvimento da produção, controlar o andamento das atividades de
produção, alimentar bancos de dados. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Assessorar nas
atividades de ensino,
pesquisa, extensão, inclusive preceptoria.

- Curso Médio Profissionalizante na área do cargo
ou

Campus Araras
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TÉCNICO DE LABORATÓRIO/FI-TOPATOLOGIA
Campus Araras

00414.12

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/
QUÍMICA
Campus Araras
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TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA (Produção Vegetal)
Campus Araras

00414.14
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TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA (Bovicultura e
Pastagem)
Campus Araras

Médio Completo mais Curso Técnico na área do cargo.
-Registro vigente no Conselho competente. Resolução nº 262, de 28 de julho
de 1979 do
CONFEA.

00414.15

Nº 11, quinta-feira, 16 de janeiro de 2014
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TÉCNICO DE LABORATÓRIO/
BIOLOGIA
Campus Sorocaba

Curso Técnico na Área do
Cargo.

Resolução nº 262, de 28 de
julho de 1979 - CONFEA.

Resolução nº 262, de 28 de
julho de 1979 - CONFEA.

Curso Técnico na Área do
Cargo.

Executar tarefas de manutenção, instalação, montagem e reparação
em sistemas eletroeletrônicos de máquinas, equipamentos e instalações prediais de baixa tensão, cumprindo normas técnicas e
procedimentos de qualidade e
segurança. Aplicar conhecimentos teóricos e práticos de eletricidade
e de eletrônica, como, por exemplo, no planejamento, confecção,
montagem e testes de placas de circuito impresso. Preparar estimativas das quantidades e
orçar os materiais e mão-de-obra necessária à fabricação e montagem de instalações e equipamentos eletroeletrônicos. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração referentes à área de eletroeletrônica,
como, por exemplo, a preparação e organização de material referente às práticas laboratoriais
das disciplinas.

- Curso Médio Profis- sionalizante na área do cargo
ou Médio Completo mais
Curso
Técnico na área do cargo.
-Registro vigente no Conselho competente.

00414.16

Resolução nº 262, de 28 de
julho de 1979 do CONFEA.

Campus Lagoa do Sino

Efetuar a comunicação entre surdos e ouvintes, por meio da Libras
para a língua oral e vice-versa; interpretar, em Língua Brasileira de
Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e
culturais desenvolvidas
na instituição de ensino, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares (tradução de artigos, livros, narrativas, palestras,
dentre outras atividades); auxiliar na adaptação de materiais e criação de recursos visuais a fim

- Curso Médio Profis- sionalizante na área do cargo
ou Médio Completo mais

2.2 - A remuneração inicial dos cargos será R$ 1.942,75 (hum mil, novecentos e quarenta e dois
reais e setenta e cinco centavos).
2.3 - Serão concedidos, na forma da Lei, ao candidato nomeado, os seguintes benefícios:
Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Ressarcimento de Plano de Saúde, Auxílio Pré-Escolar e as
vantagens previstas no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE
(Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005) e alterações de que trata a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro
de 2012.

Certificado de Proficiência
em Libras ou Curso de Extensão Universitária na
área de

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014011600038
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e Interpretação em Libras

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA (Produção Vegetal
e Animal)

Resolução nº 262, de 28 de
julho de 1979 - CONFEA.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

