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coletas de amostras e dados em labo-
ratório ou em atividade de campo re-
lativas à pesquisa. Formolizar e embal-
samar cadáveres humanos e animais; in-
jetar

pesquisa. Formolizar e embalsamar cadáveres
humanos e animais; injetar soluções químicas
em cadáveres; lavar cadáveres. Manusear e
transportar cadáveres e peças anatômicas

soluções químicas em cadáveres; lavar
cadáveres. Manusear e transportar cadá-
veres e peças anatômicas isoladas dentro
das dependências do laboratório de

isoladas dentro das dependências do laboratório
de anatomia. Introduzir e retirar cadáveres hu-
manos de tanques com soluções químicas.
Acondicionar cadáveres e peças anatômicas

anatomia. Introduzir e retirar cadáveres
humanos de tanques com soluções quí-
micas. Acondicionar cadáveres e peças
anatômicas isoladas segundo técnicas

isoladas segundo técnicas prescritas. Realizar
manutenção do acervo anatômico. Providenciar
o descarte de resíduos sólidos e líquidos pro-
venientes do seu local de trabalho. Utilizar

prescritas. Realizar manutenção do acer-
vo anatômico. Providenciar o descarte
de resíduos sólidos e líquidos provenien-
tes do seu local de trabalho. Utilizar re-
cursos de

recursos de informática. Executar outras tarefas
de mesma natureza e nível de complexidade as-
sociadas ao ambiente organizacional. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e

informática. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
Assessorar nas atividades de ensino,

extensão.

pesquisa e extensão, inclusive precepto-
ria.

TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO/ AUDIOVISUAL
00414-02

Montar, instalar e testar equipamentos
audiovisuais, tais como sonorização,
projetores analógicos e digitais de vídeo,
computadores, DVD players, e simila-
res

Montar, instalar e testar equipamentos audio-
visuais, tais como sonorização, projetores ana-
lógicos e digitais de vídeo, computadores, DVD
players, e similares dando suporte técnico

Campus São Carlos

na Descrição resumida

dando suporte técnico durante as ativi-
dades. Colaborar na produção de mate-
rial didático, pesquisa e extensão que ne-
cessitar de recursos audiovisuais.

durante as atividades. Colaborar na produção de
material didático, pesquisa e extensão que ne-
cessitar de recursos audiovisuais. Manter e con-
servar os equipamentos sob sua

das atribuições: Manter e conservar os equipamentos sob
sua responsabilidade. Executar pequenos
trabalhos de manutenção de equipamen-
tos de imagem e som.

responsabilidade. Executar pequenos trabalhos
de manutenção de equipamentos de imagem e
som. Controlar a circulação dos equipamentos
registrando sua movimentação em fichário

Controlar a circulação dos equipamentos
registrando sua movimentação em fichá-
rio apropriado. Informatizar arquivos de
imagem e som. Realizar a captura,

apropriado. Informatizar arquivos de imagem e
som. Realizar a captura, edição e pós-produção
de conteúdos audiovisuais em suportes digitais.
Atender ao público em geral. Utilizar recursos
de

edição e pós-produção de conteúdos au-
diovisuais em suportes digitais. Atender
ao público em geral. Utilizar recursos de
informática, incluindo

informática, incluindo transmissão audiovisual
ao vivo através da Internet (streamming). Exe-
cutar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidade associadas ao ambiente

transmissão audiovisual ao vivo através
da Internet (streamming). Executar ou-
tras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente

organizacional. Assessorar nas atividades de en-
sino, pesquisa e extensão.

organizacional. Assessorar nas ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão, in-
cluindo preceptoria.

TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO/ AUDIOVISUAL
00414-02

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

Curso Médio Profissionalizante na área do car-
go
ou
Médio Completo mais Curso Técnico na área do
c a rg o .

Campus São Carlos
no Requisito para o cargo:

de audiovisual.

TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO/ BIOLOGIA (En-
tomologia)

Preparar reagentes e soluções químicas
utilizados nas atividades didáticas e em
experimentos. Proceder à montagem de
experimentos reunindo equipamentos e

Preparar reagentes e soluções químicas utiliza-
dos nas atividades didáticas e em experimentos.
Proceder à montagem de experimentos reunindo
equipamentos e material de consumo para se-
rem

00414-03

Campus São Carlos

material de consumo para serem utili-
zados em aulas experimentais e ensaios
de pesquisa na área de biologia, como,
por exemplo, a manutenção de

utilizados em aulas experimentais e ensaios de
pesquisa na área de biologia, como, por exem-
plo, a manutenção de estoques de populações de
insetos, desde a identificação de espécies,

na Descrição resumida das
atribuições:

estoques de populações de insetos, desde
a identificação de espécies, separação de
sexos, acasalamento de adultos e penei-
ragem de pupas para emergência, e

separação de sexos, acasalamento de adultos e
peneiragem de pupas para emergência, e tam-
bém executar trabalhos de produção de peças e
aparelhos necessários ao desenvolvimento da

também executar trabalhos de produção
de peças e aparelhos necessários ao de-
senvolvimento da pesquisa laboratorial
ou de campo. Proceder ao controle de

pesquisa laboratorial ou de campo. Proceder ao
controle de estoque dos materiais de consumo
do laboratório. Requisitar a compra de mate-
riais. Fazer coletas de amostras e dados em la-
boratório

estoque dos materiais de consumo do la-
boratório. Requisitar a compra de ma-
teriais. Fazer coletas de amostras e da-
dos em laboratório ou em atividade de

ou em atividade de campo relativas à pesquisa.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e
limpeza dos equipamentos, instrumentos e ma-
teriais utilizados, bem como do local de

campo relativas à pesquisa. Zelar pela
guarda, conservação, manutenção e lim-
peza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local

trabalho, incluindo caixas de criação de moscas
e armadilhas. Providenciar o descarte de resí-
duos sólidos e líquidos provenientes do seu lo-
cal de trabalho. Utilizar recursos de informá-
tica.

de trabalho, incluindo caixas de criação
de moscas e armadilhas. Providenciar o
descarte de resíduos sólidos e líquidos
provenientes do seu local de trabalho.

Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional. Assessorar nas atividades de en-
sino, pesquisa e extensão

Utilizar recursos de informática. Execu-
tar outras tarefas de mesma natureza e
nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. Assessorar nas
atividades
de ensino, pesquisa e extensão, inclusive
preceptoria.

TÉCNICO DE LABO-RA-
TÓRIO/ BIOLO-GIA(En-
tomologia)
00414-03

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

Curso Médio Profissionalizante na área do car-
go
ou
Médio Completo mais Curso Técnico na área do
c a rg o .

Campus São Carlos
no Requisito para o cargo:

área de Ciências Biológicas

TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO/ BIOLOGIA (Me-
dicina)
00414-04

Executar trabalhos técnicos de laborató-
rio relacionados com a área de atuação.
Coletar material biológico, humano e
animal. Realizar a manutenção diária
de

Executar trabalhos técnicos de laboratório re-
lacionados com a área de atuação. Coletar ma-
terial biológico, humano e animal. Realizar a
manutenção diária de animais em laboratório

Campus São Carlos

na Descrição resumida

animais em laboratório experimental.
Executar procedimentos técnico-científi-
cos experimentais com animais nos ter-
mos da Lei 11.794 de 08 de

experimental. Executar procedimentos técnico-
científicos experimentais com animais nos ter-
mos da Lei 11.794 de 08 de outubro de 2008.
Preparar reagentes, soluções e materiais através
de

das atribuições: outubro de 2008. Preparar reagentes, so-
luções e materiais através de métodos
físicos, químicos, bioquímicos e bioló-
gicos. Organizar equipamentos e

métodos físicos, químicos, bioquímicos e bio-
lógicos. Organizar equipamentos e materiais de
aulas experimentais e de pesquisa. Zelar pela
conservação de instalações e equipamentos.

materiais de aulas experimentais e de
pesquisa. Zelar pela conservação de ins-
talações e equipamentos. Controlar es-
toque de materiais de consumo.

Controlar estoque de materiais de consumo.
Elaborar listas de compra de materiais e equi-
pamentos e as respectivas cotações. Utilizar re-
cursos de informática. Executar outras tarefas

Elaborar listas de compra de materiais e
equipamentos e as respectivas cotações.
Utilizar recursos de informática. Execu-
tar outras tarefas de mesma

de mesma natureza e nível de complexidade as-
sociadas ao ambiente organizacional. Assessorar
as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

natureza e nível de complexidade asso-
ciadas ao ambiente organizacional. As-
sessorar as atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão, inclusive
preceptoria.

TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO/ INDUSTRIAL
00414-05

Preparar equipamentos, insumos e prá-
ticas para aulas práticas. Proceder à
montagem de experimentos reunindo
equipamentos e material de consumo
em

Preparar equipamentos, insumos e práticas para
aulas práticas. Proceder à montagem de expe-
rimentos reunindo equipamentos e material de
consumo em geral para serem utilizados em

Campus São Carlos

na Descrição resumida das

geral para serem utilizados em aulas ex-
perimentais. Proceder à limpeza e con-
servação de instalações, equipamentos e
materiais dos laboratórios. Proceder ao

aulas experimentais. Proceder à limpeza e con-
servação de instalações, equipamentos e mate-
riais dos laboratórios. Proceder ao controle de
estoque dos materiais de consumo dos

atribuições: controle de estoque dos materiais de
consumo dos laboratórios. Responsabi-
lizar-se por pequenos depósitos e/ou al-
moxarifados dos setores

laboratórios. Responsabilizar-se por pequenos
depósitos e/ou almoxarifados dos setores que
estejam alocados. Gerenciar o laboratório con-
juntamente com o responsável pelo mesmo.

que estejam alocados. Gerenciar o la-
boratório conjuntamente com o respon-
sável pelo mesmo. Atender grupos de
alunos em experimentos específicos ou

Atender grupos de alunos em experimentos es-
pecíficos ou práticas previstas nas disciplinas de
graduação ou pós-graduação. Desenvolver (es-
pecificar, detalhar, construir, testar) e

práticas previstas nas disciplinas de gra-
duação ou pós-graduação. Desenvolver
(especificar, detalhar, construir, testar) e
implantar kits

implantar kits didáticos, orientado por um pro-
fessor responsável. Utilizar recursos de infor-
mática. Executar outras tarefas de mesma na-
tureza e nível de complexidade associadas ao

didáticos, orientado por um professor
responsável. Utilizar recursos de infor-
mática. Executar outras tarefas de mes-
ma natureza e nível de complexidade

ambiente organizacional. Assessorar nas ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão.

associadas ao ambiente organizacional.
Assessorar nas atividades de ensino, pes-
quisa e extensão, inclusive preceptoria.

TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO/ TÉCNICO EM
PLÁSTICOS

Executar trabalhos técnicos de laborató-
rios nas atividades de fabricação, ma-
nipulação, desenvolvimento e pesquisa
de plásticos e materiais correlatos e

Executar trabalhos técnicos de laboratórios nas
atividades de fabricação, manipulação, desen-
volvimento e pesquisa de plásticos e materiais
correlatos e artefatos derivados.

00414-06

Campus São Carlos

artefatos derivados. Interpretar desenhos
técnicos de produtos, ferramentas, má-
quinas e equipamentos de processamento
de plásticos. Operar

Interpretar desenhos técnicos de produtos, fer-
ramentas, máquinas e equipamentos de proces-
samento de plásticos. Operar equipamentos de
processamento bem como identificar e

na Descrição resumida das
atribuições:

equipamentos de processamento bem co-
mo identificar e solucionar problemas de
processamento em peças plásticas. Ana-
lisar as propriedades mecânicas,

solucionar problemas de processamento em pe-
ças plásticas. Analisar as propriedades mecâ-
nicas, térmicas e químicas dos materiais plás-
ticos. Especificar características de projeto de
moldes.

térmicas e químicas dos materiais plás-
ticos. Especificar características de pro-
jeto de moldes. Selecionar e especificar
matérias primas. Organizar e

Selecionar e especificar matérias primas. Orga-
nizar e controlar a estocagem e a movimentação
de matérias primas, reagentes e produtos. Pla-
nejar e executar a inspeção e a

controlar a estocagem e a movimentação
de matérias primas, reagentes e produ-
tos. Planejar e executar a inspeção e a
manutenção autônoma e preventiva

manutenção autônoma e preventiva rotineira em
equipamentos, instrumentos e acessórios. Ge-
renciar os laboratórios conjuntamente com os
responsáveis pelo mesmo. Elaborar planilhas
de

rotineira em equipamentos, instrumentos
e acessórios. Gerenciar os laboratórios
conjuntamente com os responsáveis pelo
mesmo. Elaborar planilhas de

manutenção de máquinas e equipamentos. Rea-
lizar e/ou acompanhar a instalação, montagem,
operação, reparo ou manutenção de equipamen-
tos. Utilizar recursos de informática.

manutenção de máquinas e equipamen-
tos. Realizar e/ou acompanhar a insta-
lação, montagem, operação, reparo ou
manutenção de equipamentos. Utilizar

Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de complexidade. Assessorar nas ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão.

recursos de informática. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade. Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão, inclu-
sive
preceptoria.

TÉCNICO EM ARTES
GRÁFICAS
00414-07

Realizar programação visual gráfica, ela-
borar leiaute, desenvolver arte-final, ana-
lisar viabilidade técnica e econômica,
definir tecnologias, sistemas e proces-
sos

Realizar programação visual gráfica, elaborar
leiaute, desenvolver arte-final, analisar viabili-
dade técnica e econômica, definir tecnologias,
sistemas e processos de produção.

Campus São Carlos

na Descrição resumida das
atribuições:

de produção. Definir matéria-prima para
a produção, elaborar especificação téc-
nica. Operar máquinas e equipamentos
nos processos de pré-impressão, reali-
zar

Definir matéria-prima para a produção, elaborar
especificação técnica. Operar máquinas e equi-
pamentos nos processos de pré-impressão, rea-
lizar operações de processamento de imagem,

operações de processamento de imagem,
operar equipamentos para reprodução da
imagem, operar equipamentos para mon-
tagem, operar máquinas de geração

operar equipamentos para reprodução da ima-
gem, operar equipamentos para montagem, ope-
rar máquinas de geração de matrizes. Realizar
planejamento e controle da produção e da

de matrizes. Realizar planejamento e
controle da produção e da qualidade,
elaborar programação para desenvolvi-
mento da produção, controlar o

qualidade, elaborar programação para desenvol-
vimento da produção, controlar o andamento
das atividades de produção, alimentar bancos de
dados. Utilizar recursos de

andamento das atividades de produção,
alimentar bancos de dados. Utilizar re-
cursos de informática. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de

informática. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. Assessorar nas ativi-
dades de ensino, pesquisa, extensão.

complexidade associadas ao ambiente
organizacional. Assessorar nas ativida-
des de ensino, pesquisa, extensão, inclu-
sive preceptoria.
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