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ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
DO TRABALHO
Campus São Carlos

Gerenciar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente.
Coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Inspecionar instalações. Classificar exposição a riscos potenciais. Montar
programas de prevenção ambiental. Providenciar sinalizações de
segurança. Dimensionar sistemas de prevenção a incêndios. Solicitar autorização para aquisição de produtos controlados. Determinar
procedimentos de segurança para: áreas confinadas, trabalho com
eletricidade, armazenagem, transporte e utilização de produtos químicos e redução ou eliminação de ruídos. Providenciar avaliação
ergonômica de postos de trabalho. Determinar tipos de equipamentos de proteção individual e coletiva conforme riscos. Verificar
procedimentos de descarte de rejeitos. Identificar, determinar, analisar
e controlar os prejuízos potenciais e reais à saúde decorrentes de
processos e serviços. Estabelecer planos de ações preventivas e
corretivas. Emitir e divulgar documentos técnicos como relatórios,
mapas de risco e pareceres técnicos. Documentar memória técnica
de métodos, processos e contratos. 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 superior em Engenharia ou Arquitetura com
Especialização em

Campus São Carlos

suprimentos. Auxiliar nas especificações para compra de equipamentos e materiais. Elaborar cronograma de compras. Consultar
estoque. Conferir projetos. Selecionar documentos para
legalização da obra. Supervisionar a execução dos serviços. Realizar levantamento de dados de natureza técnica. Executar ensaios
técnicos de rotina e desenhos técnicos. Inspecionar a qualidade
dos
materiais e serviços. Treinar mão-de-obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo. Organizar arquivos técnicos. 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.

Engenharia de Segurança
do Trabalho.
Documento
comprobatório de situação
regular no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia
ou
Conselho Regional de Arquitetura, com
anotação de habilitação em
Engenharia de Segurança
do
Trabalho.
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Executar com supervisão superior tarefas de caráter técnico de
produção, aperfeiçoamento e instalação de máquinas, aparelhos e
equipamentos elétricos de baixa e média tensão. Aperfeiçoar, operar
e fazer a
manutenção de máquinas, ferramentas e equipamentos de funcionamento elétrico. Executar tecnicamente instalações de rede elétrica, telefonia e dados. Colaborar na assistência técnica de
equipamentos elétricos da entidade. Avaliar, registrar e monitorar a
eficiência dos equipamentos e instalações elétricas, bem como zelar
pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e
materiais peculiares ao trabalho. Colaborar na elaboração de relatórios de atividades da unidade. Auxiliar na elaboração de projetos que envolvem equipamentos e instalações elétricas, telefonia
e
dados. Fazer a manutenção dos equipamentos elétricos da unidade
como troca de lâmpadas e reatores, incluindo serviços em altura
elevada com necessidade de montagem de andaime. Utilizar
recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza
e nível de dificuldade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, inclusive preceptoria.

TÉCNICO EM ELETRICIDADE
Campus São Carlos
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FÍSICO
Campus São Carlos

00214-06

01

PEDAGOGO
Campus São Carlos
00214-08

01

PEDAGOGO
Campus Araras
00214-07

01

TÉCNICO EM ASSUNTOS
EDUCACIONAIS
(Educação Especial)
Campus São Carlos

Realizar pesquisas científicas e tecnológicas. Aplicar princípios,
conceitos e métodos da física em atividades específicas. Aplicar
técnicas de radiação ionizante e não ionizante. Operar reatores nucleares
e equipamentos emissores de radiação. Desenvolver fontes alternativas de energia. Projetar sistemas eletrônicos, ópticos, de telecomunicações e outros sistemas físicos. Realizar medidas de grandezas
físicas. Desenvolver programas e rotinas computacionais. Elaborar
documentação técnica e científica. Operar, cuidar, coordenar o uso
e dar assistência em equipamentos dos laboratórios de
pesquisa. Planejar, organizar, projetar, desenvolver e construir estruturas, infraestruturas e equipamentos de apoio aos laboratórios de
pesquisa. Preparar, sintetizar e caracterizar amostras para
estudos de propriedades físicas. Gerenciar e controlar o funcionamento dos laboratórios de pesquisa referentes ao seu bom funcionamento, aos estoques de insumos, reagentes, peças e
componentes. Fazer a previsão e controle de compras e da qualidade de serviços prestados aos laboratórios. 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 de Graduação em Física
ou

Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re)construção do
projeto-político pedagógico da instituição com a comunidade acadêmica. Coordenar atividades de planejamento, supervisão e
orientação de ensino. Executar tarefas envolvendo a elaboração de
informações, relatórios, estudos, pesquisas, projetos e pareceres de
natureza especializada, em grau de maior complexidade,
fundamentados em legislação dos sistemas de educação básica e
superior. Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o
processo comunicativo da comunidade acadêmica. Utilizar
recursos de Informática. Executar outras tarefas da mesma natureza
e grau de complexidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria.

Curso Superior em Licenciatura em Pedagogia devidamente
reconhecido pelo Ministério da Educação.

Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Planejar,
supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem, traçando metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento do mesmo e
criando ou modificando processos educativos em estreita articulação com os demais componentes do sistema educacional, para
proporcionar educação integral aos alunos. Organizar e gerenciar
espaços
educativos do curso. Planejar e desenvolver, juntamente com professores responsáveis, atividades em laboratórios de ensino do curso. Elaborar instrumentos específicos de orientação
pedagógica e educacional. Acompanhar o desenvolvimento das diversas atividades educacionais. Elaborar e revisar documentos relacionados ao curso e às disciplinas oferecidas.
Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas da mesma
natureza e grau de complexidade. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão, incluindo preceptoria.

Curso Superior em Licenciatura em Educação Especial,
devidamente reconhecido
pelo Ministério da Educação.
ou
Curso Superior em Licenciatura em Pedagogia,

Engenharia Física
Reconhecidos pelo MEC

Registro vigente no Conselho competente.

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, Curso Médio Profissionalicritérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de ban- zante ou
co de dados e codificação de programas. Projetar,
Curso Médio

00214-10
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

01

01

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

Efetuar sob orientação superior observações referentes à higiene e Curso Médio Pro-fissionamedicina do trabalho nas unidades de administração, ensino e pes- lizante na área de Seguranquisa do Campus. Coletar e registrar dados e informações e
ça do Trabalho
fazer estatísticas sobre as condições de higiene e segurança do ou
trabalho das unidades. Realizar avaliação das condições e ambiente Curso Médio Com-pleto
de trabalho, incluindo medições físicas, químicas e de radiação.
mais Curso Técnico na
área de
Realizar avaliação da condição ergonômica de trabalho. Colaborar Segurança do Traba-lho,
no treinamento dos funcionários no que se refere à prevenção e expedido por instituição reproteção à saúde e prevenção de acidentes de trabalho. Auxiliar conheci-da pelo MEC.
na
elaboração de relatórios de atividades e comunicados às unidades. Documento compro-batório
Manter cadastro e análise de estatísticas dos acidentes com o ob- da situação regular de técjetivo de orientar a prevenção e calcular custos. Utilizar
nico de
recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza segurança do trabalho junto
e nível de dificuldade. Assessorar nas atividades de ensino, pes- ao Ministério do Trabalho
quisa e extensão, inclusive preceptoria.

Quadro III - Cargos - Nível Intermediário - Classificação "C":
Código/Cargo

Vagas

Descrição Resumida das Atribuições

Requisitos para o Cargo

00214-16

01

Auxiliar no tratamento, recuperação e disseminação da informação.
Executar atividades especializadas e administrativas relacionadas à
rotina de unidades ou centros de documentação ou informação, quer
no
atendimento ao usuário, quer na administração do acervo, ou na
manutenção de bancos de dados. Colaborar no controle e na conservação de equipamentos. Realizar manutenção do acervo.
Participar de treinamentos e programas de atualização. 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 Fundamental Completo mais experiência de
12 meses na área do

Requisitos para o Cargo

Completo mais Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas
Computacionais ou Curso
Técnico em Informática.

Identificar, instalar e configurar os diversos dispositivos de um Curso Médio Profissionalimicrocomputador, por exemplo: adaptador de rede, modem, disco zante ou
rígido, memória, placa de vídeo. Detectar as possíveis causas de Curso Médio
problemas ocorridos com os equipamentos de informática tais como: monitor, impressora, microcomputador. Dar suporte aos usuários, instalar, configurar e operar softwares, tais como:
sistemas operacionais, editores de texto, planilhas eletrônicas e navegadores da internet. Dar suporte aos usuários, instalar, configurar
redes locais e de longa distancia. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria.

Campus São Carlos

de 1979 - CONFEA

específicos. Controlar o sistema de alimentação contínua. Executar Completo mais 12 meses
operações de redes interna e externa incluindo manutenção em de experiência na área do
mesas operadoras, comutação, aparelhos telefônicos,
cargo.
caixas subterrâneas e serviços em altura elevada com necessidade
de montagem de andaimes. Executar contatos com concessionárias.
Realizar estudos relativos à instalação de telefonia e de
dispositivos automáticos de controle, como multiplexadores, sistemas de comunicação óptica, de radiopropagação e redes de computadores. Identificar e resolver problemas que surjam,
aplicando seus conhecimentos teóricos e práticos. Utilizar recursos
de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de dificuldade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa,
extensão, inclusive preceptoria.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Campus Sorocaba

01

04

00214-15

devidamente reconhecido
pelo Ministério da Educação.

00214-09

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/
INFORMÁTICA

Registro vigente no Conselho compe-tente. Resolução
nº 262, de 28 de julho.

Executar serviços de instalação, programação, testes e manutenção Curso Médio Profissionalide equipamentos de telefonia fixa e móvel celular, orientando-se zante ou
por meio de plantas, esquemas, instruções e outros documentos
Curso Médio

Campus Sorocaba

Descrição Resumida das Atribuições

00214-13

01

TÉCNICO EM TELEFONIA
Campus São Carlos

Vagas

Campus São Carlos

TÉCNICO EM ELETRICIDADE

00214-12

Código/Cargo

implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações. Selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas
de desenvolvimento. Executar outras tarefas da mesma natureza e
grau de complexidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo preceptoria.

00214-14

Completo mais Curso Técnico na área do cargo.

Campus Araras

Quadro II - Cargos - Nível Intermediário - Classificação "D":

TÉCNICO EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
(Web)

Nº 12, sexta-feira, 17 de janeiro de 2014

Completo e Curso Técnico
em Eletrônica com ênfase
em Sistemas
Computacionais ou Curso
Técnico em Informática.

2.2 - A remuneração inicial para os cargos será: 2.2.1 - classificação "E": R$ 3.230,88 (três mil,
duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos); 2.2.2 - classificação "D": R$ 1.942,75 (hum mil,
novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos); 2.2.3 - classificação "C": R$ 1.562,23
(hum mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e três 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. 2.3.1 - Poderá ser concedido
Incentivo à Qualificação ao candidato nomeado que detiver educação formal superior à exigida para o
ingresso no cargo, em percentuais previstos na forma do Anexo IV da Lei nº 12.772 de 28 de dezembro
de 2012, conforme Quadros IV, V e VI a saber:
Quadro IV - Incentivo à Qualificação - Classificação "E"

Especialização
Mestrado
Doutorado

(*)%
30
52
75

Relação Direta
Incentivo
Salário + Incentivo
941,61
4.080,31
1.632,12
4.770,82
2.354,03
5.492,73

(*)%
20
35
50

Relação Indireta
Incentivo
Salário + Incentivo
627,74
3.766,44
1.098,55
4.237,25
1.569,35
4.708,05

(*) Percentuais não cumulativos.
Quadro V - Incentivo à Qualificação - Classificação "D"

Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvol- Curso Médio Profissionaliver projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil. zante ou
Planejar a execução, orçar e providenciar
Curso Médio

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014011700046

Cargo.

Graduação

(*)%
25

Relação Direta
Incentivo
Salário + Incentivo
478,25
2.391,24

(*)%
15

Relação Indireta
Incentivo
Salário + Incentivo
286,95
2.199,94

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

