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TÉCNICO EM TELEFONIA
00214-12 - Campus São
Carlos

Executar serviços de instalação, programação, testes e manutenção de equipamentos
de telefonia fixa e móvel celular,orientando-se por meio de plantas, esquemas, instruções
na Descrição resumida das e outros documentos específicos. Controlar
atribuições:
o sistema de alimentação contínua. Executar operações de redes interna e externa
incluindo manutenção em mesas operadoras,
comutação, aparelhos telefônicos, 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

Executar serviços de instalação, programação,
testes e manutenção de equipamentos de telefonia fixa e móvel celular, orientando-se por
meio de plantas, esquemas, instruções e outros
documentos específicos. Controlar o sistema
de alimentação contínua. Executar operações
de redes interna e externa incluindo manutenção em mesas operadoras, comutação, aparelhos telefônicos, caixas subterrâneas e serviços em altura elevada com necessidade de
monta-gem de andaimes. Executar contatos
com concessionárias. Realizar estudos relativos à
instalação de telefonia e de dispositivos automáticos de controle, como multiplexa-dores, sistemas de comunicação óptica, de radiopropagação e redes de computadores.

sicos, químicos, e bioquímicos. Conservar
instalações e equipamentos. Controlar estoque de materiais de consumo. Elaborar
lis-tas de compras 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 nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria.

instalações e equipamentos. Controlar estoque
de materiais de consumo. Elaborar listas de
compras de materiais e equipamentos e as
res-pectivas cotações. 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.

TÉCNICO DE LABORA- Executar trabalhos técnicos de laboratório
TÓRIO/ FÍSICA
aplicando princípios, conceitos e métodos
00314-06
da física em atividades específicas tais como técnicas de radiação ionizante e não
ionina Descrição resumida das zante. Operar reatores nucleares e equipaatribuições:
mentos emissores de radiação. Desenvolver
fontes alternativas de energia. Projetar sistemas eletrônicos, ópticos, de
telecomunicações e outros sistemas físicos.
Realizar medidas de grandezas físicas. Proceder a montagem de experimentos para
serem utilizados em aulas práticas e en-

Executar trabalhos técnicos de laboratório
aplicando princípios, conceitos e métodos da
física em atividades específicas tais como técnicas de radiação ionizante e não ionizante.

Identificar e resolver problemas que surjam,
aplicando seus conhecimentos teóricos e práti-cos. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. Assessorar nas atividades de endificuldade. Assessorar nas atividades de sino, pesquisa, extensão.
ensino, pesquisa, extensão, inclusive preceptoria.

TÉCNICO EM SEGU- Efetuar sob orientação superior observaRANÇA DO TRABA- ções referentes à higiene e medicina do
LHO
trabalho nas unidades de administração,
00214-15
ensino e pesquisa do Campus. Coletar e
registrar daCampus Sorocaba
dos e informações e fazer estatísticas sobre
as condições de higiene e segurança do
na Descrição resumida das trabalho das unidades. Realizar avaliação
das condições e ambiente de trabalho, inatribuições:
cluindo medições físicas, químicas e de radiação. Realizar avaliação da condição ergonômica de trabalho. Colaborar no treinamento dos funcionários no que se refere
à prevenção e proteção à saúde e prevenção de acidentes de trabalho. Auxiliar na
elaboração de relatórios de atividades e comunicados às unidades. Manter cadastro
e análise de estatísticas dos acidentes com
o objetivo de orientar a prevenção e calcular custos. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de dificuldade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria.

Efetuar sob orientação superior observações
referentes à higiene e medicina do trabalho
nas unidades de administração, ensino e pesquisa do Campus. Coletar e registrar dados
e
informações e fazer estatísticas sobre as condições de higiene e segurança do trabalho das
unidades. Realizar avaliação das condições e
ambiente de trabalho, incluindo medições
físicas, químicas e de radiação. Realizar avaliação da condição ergonômica de trabalho.
Colaborar no treinamento dos funcionários no
que se refere à prevenção e proteção à saúde
e
prevenção de acidentes de trabalho. Auxiliar
na elaboração de relatórios de atividades e
comunicados às unidades. Manter cadastro e
análise de estatísticas dos acidentes com o
objetivo de orientar a prevenção e calcular
custos. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. Assessorar nas atividades

AUXILIAR DE BIBLIO- Auxiliar no tratamento, recuperação e disTECA
seminação da informação. Executar ativi00214-16
dades especializadas e administrativas relacionadas à rotina de unidades ou centros
Campus Sorocaba
de documentação ou informação, quer no
atendimento ao usuário, quer na adminisna Descrição resumida das tração do acervo, ou na manutenção de
atribuições:
bancos de dados. Colaborar no controle

Auxiliar no tratamento, recuperação e dissemi-nação 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.

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.

de ensino, pesquisa e extensão.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N o- 3/2014

saios de pesquisa. Realizar testes, reparos,
calibração e limpeza de equipamentos,
além de procedimentos de limpeza, 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. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de

Cargo

Onde se lê:

Leia-se:

TÉCNICO DE LABORA- Executar trabalhos técnicos de laboratório
TÓRIO / BIOLOGIA
relacionados com a área de atuação. Rea00314-05
lizar coletas e preparação de material Botânico, Zoológico e Microbiológico em

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação. Realizar
co-letas e preparação de material Botânico,
Zooló-gico e Microbiológico em ambientes
terrestres
na Descrição resumida das ambientes terrestres e aquáticos. Organizar e aquáticos. Organizar equipamentos e mateatribuições
equipamentos e materiais de aulas expe- riais de aulas experimentais e de pesquisa.
rimentais e de pesquisa. Preparar reagentes Pre-parar reagentes e materiais através de mée materiais através de métodos fítodos físicos, químicos, e bioquímicos. Conservar

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014012900044

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. Proceder a montagem de
experimentos para serem utilizados em aulas
práticas e ensaios de pesquisa. Realizar testes,
reparos, calibração e limpeza de equipamentos, além de procedimentos de limpeza, 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. Utilizar recursos de informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de complexidade associadas ao ambiente
mesma natureza e nível de complexidade organizacional. Assessorar nas atividades de
associadas ao ambiente organizacional. As- ensino, pesquisa e extensão.
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão, inclusive preceptoria.
TÉCNICO DE LABORA- Identificar, instalar e configurar os diversos
TÓRIO/ INFORMÁTICA dispositivos de um microcomputador, por
00314-07
exemplo: adaptador de rede, modem, disco
rígido, memória, placa de vídeo. Detectar
na Descrição resumida das as possíveis causas de problemas ocorridos
atribuições:
com os equipamentos de informática tais
como: monitor, impressora, microcom-putador. 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.

Identificar, instalar e configurar os diversos
dispositivos de um microcomputador, por
exemplo: adaptador de rede, modem, disco
rígido, memória, placa de vídeo. Detectar as
possíveis causas de 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

TÉCNICO DE LABORA- Executar ensaios físico-químicos, participar
TÓRIO/ QUÍMICA
do desenvolvimento de produtos e proces0314-08
sos, da definição ou reestruturação das instalações. Supervisionar operação

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 orga-

na Descrição resumida das de processos químicos e operações unitáatribuições:
rias 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

ensino, pesquisa e extensão.

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 am- nizacional. Assessorar nas atividades de enbiente organizacional. Assessorar nas ati- sino, pesquisa e extensão.
vidades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N o- 4/2014
O Reitor em exercício da Universidade Federal de São Carlos, resolve RETIFICAR o Edital nº
004 de 13/01/2014, Concurso Público para provimento de cargos de Técnico-Administrativos, campi São
Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, publicado no D.O.U. de 16/01/2014, seção 3, páginas 37 a
48, conforme segue:
I) Ficam alteradas as redações do Quadro I:
Cargo

O Reitor em exercício da Universidade Federal de São Carlos, resolve RETIFICAR o Edital nº
003 de 13/01/2014, Concurso Público para provimento de cargos de Técnico-Administrativos, campus
Lagoa do Sino, publicado no D.O.U. de 14/01/2014, seção 3, páginas 42 a 49, conforme segue:
I) Ficam alteradas as redações do Quadro I:

Nº 20, quarta-feira, 29 de janeiro de 2014

Onde se lê:

TÉCNICO DE LABORA- Preparar reagentes e soluções químicas
TÓRIO / ANATOMIA
utilizados nas atividades didáticas e em
00414-01
experimentos. Preparar ossos e montar
esqueletos utilizando metodologia
Campus São Carlos
prescrita. Preparar cadáveres e peças
anatômicas isoladas segundo metodologia prescrita. Proceder a montagem de
na Descrição resumida
experimentos com animais de laboratório
das atribuições:
reunindo equipamentos e material de
consumo a serem utilizados. Proceder a
limpeza e conservação de instalações,
equipamentos, mesas anatômicas, macas
e
capas de proteção do material anatômico. Proceder o controle de estoque dos
materiais de consumo do laboratório.
Requisitar a compra de materiais. Fazer

Leia-se:
Preparar reagentes e soluções químicas utilizados nas atividades didáticas e em experimentos.
Preparar ossos e montar esqueletos utilizando
metodologia prescrita.
Preparar cadáveres e peças anatômicas isoladas
segundo metodologia prescrita. Proceder a montagem de experimentos com animais de laboratório reunindo equipamentos e material de
consumo a serem utilizados. Proceder a limpeza
e conservação de instalações, equipamentos,
mesas anatômicas, macas e capas de proteção
do material anatômico. Proceder o 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
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