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coletas de amostras e dados em laboratório ou em atividade de campo relativas à pesquisa. Formolizar e embalsamar cadáveres humanos e animais; injetar
soluções químicas em cadáveres; lavar
cadáveres. Manusear e transportar cadáveres e peças anatômicas isoladas dentro
das dependências do laboratório de
anatomia. Introduzir e retirar cadáveres
humanos de tanques com soluções químicas. Acondicionar cadáveres e peças
anatômicas isoladas segundo técnicas
prescritas. Realizar manutenção do acervo anatômico. 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.

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

Campus São Carlos

isoladas dentro das dependências do laboratório
de anatomia. Introduzir e retirar cadáveres humanos de tanques com soluções químicas.
Acondicionar cadáveres e peças anatômicas
isoladas segundo técnicas prescritas. Realizar
manutenção do acervo anatômico. 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

das atribuições:

TÉCNICO DE LABORA- Montar, instalar e testar equipamentos
TÓRIO/ AUDIOVISUAL audiovisuais, tais como sonorização,
00414-02
projetores analógicos e digitais de vídeo,
computadores, DVD players, e similares
Campus São Carlos
dando suporte técnico durante as atividades. Colaborar na produção de material didático, pesquisa e extensão que nena Descrição resumida
cessitar de recursos audiovisuais.
das atribuições:
Manter e conservar os equipamentos sob
sua responsabilidade. Executar pequenos
trabalhos de manutenção de equipamentos de imagem e som.
Controlar a circulação dos equipamentos
registrando sua movimentação em fichário apropriado. Informatizar arquivos de
imagem e som. Realizar a captura,

Montar, instalar e testar equipamentos audiovisuais, tais como sonorização, projetores analógicos e digitais de vídeo, computadores, DVD
players, e similares dando suporte técnico

edição e pós-produção de conteúdos audiovisuais em suportes digitais. Atender
ao público em geral. Utilizar recursos de
informática, incluindo
transmissão audiovisual ao vivo através
da Internet (streamming). Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente
organizacional. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo preceptoria.

extensão.

durante as atividades. Colaborar na produção de
material didático, pesquisa e extensão que necessitar de recursos audiovisuais. Manter e conservar os equipamentos sob sua
responsabilidade. Executar pequenos trabalhos
de manutenção de equipamentos de imagem e
som. Controlar a circulação dos equipamentos
registrando sua movimentação em fichário
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
informática, incluindo transmissão audiovisual
ao vivo através da Internet (streamming). 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- Curso Médio Profissionalizante na área
TÓRIO/ AUDIOVISUAL do cargo
00414-02
ou
Médio Completo mais experiência na
área
Campus São Carlos
de audiovisual.
no Requisito para o cargo:

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

TÉCNICO DE LABORA- Preparar reagentes e soluções químicas
TÓRIO/ BIOLOGIA (En- utilizados nas atividades didáticas e em
tomologia)
experimentos. Proceder à montagem de
experimentos reunindo equipamentos e

Preparar reagentes e soluções químicas utilizados nas atividades didáticas e em experimentos.
Proceder à montagem de experimentos reunindo
equipamentos e material de consumo para serem
utilizados em aulas experimentais e ensaios de
pesquisa na área de biologia, como, por exemplo, a manutenção de estoques de populações de
insetos, desde a identificação de espécies,
separação de sexos, acasalamento de adultos e
peneiragem 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

00414-03

material de consumo para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios
de pesquisa na área de biologia, como,
Campus São Carlos
por exemplo, a manutenção de
na Descrição resumida das estoques de populações de insetos, desde
atribuições:
a identificação de espécies, separação de
sexos, acasalamento de adultos e peneiragem 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.
TÉCNICO DE LABO-RATÓRIO/ BIOLO-GIA(Entomologia)
00414-03
Campus São Carlos
no Requisito para o cargo:

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ BIOLOGIA (Medicina)
00414-04

na Descrição resumida

Curso Médio Profissionalizante na área
do cargo
ou
Médio Completo mais Curso Técnico
na
área de Ciências Biológicas

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

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

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
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animais em laboratório experimental.
Executar procedimentos técnico-científicos 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.
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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.

TÉCNICO DE LABORA- Preparar equipamentos, insumos e práTÓRIO/ INDUSTRIAL
ticas para aulas práticas. Proceder à
00414-05
montagem de experimentos reunindo
equipamentos e material de consumo
em
Campus São Carlos
geral para serem utilizados em aulas experimentais. Proceder à limpeza e conna Descrição resumida das servação de instalações, equipamentos e
materiais dos laboratórios. Proceder ao
atribuições:
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.

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

TÉCNICO DE LABORA- Executar trabalhos técnicos de laboratóTÓRIO/ TÉCNICO EM rios nas atividades de fabricação, maPLÁSTICOS
nipulação, desenvolvimento e pesquisa
de plásticos e materiais correlatos e
00414-06
artefatos derivados. Interpretar desenhos
técnicos de produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos de processamento
Campus São Carlos
de plásticos. Operar
na Descrição resumida das equipamentos de processamento bem coatribuições:
mo identificar e solucionar problemas de
processamento em peças plásticas. Analisar as propriedades mecânicas,

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.

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.

TÉCNICO EM
GRÁFICAS
00414-07

ARTES Realizar programação visual gráfica, elaborar leiaute, desenvolver arte-final, analisar viabilidade técnica e econômica,
definir tecnologias, sistemas e processos
Campus São Carlos
de produção. Definir matéria-prima para
a produção, elaborar especificação técna Descrição resumida das nica. Operar máquinas e equipamentos
nos processos de pré-impressão, realiatribuições:
zar
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.

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.

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.
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