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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo 
informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar 
serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
• Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e 
distribuir documentos; verificar documentos conforme normas; conferir notas 
fiscais e faturas de pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; 
conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar 
documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme 
procedimentos. 
• Preparar relatórios, formulários e planilhas: 
Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, 
fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; dar apoio 
operacional para elaboração de manuais técnicos. 
• Acompanhar processos administrativos: 
Verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos 
internos; atualizar cadastro; convalidar publicação de atos; expedir ofícios e 
memorandos. 
• Atender usuários no local ou à distância: 
Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender 
fornecedores. 
• Dar suporte administrativo e técnico na área de recursos humanos: 
Executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à 
área de treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e 
deveres; controlar freqüência e deslocamentos dos servidores; atuar na 
elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de 
benefícios; atualizar dados dos servidores. 
• Dar suporte administrativo e técnico na área de materiais, patrimônio e logística: 
Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar 
materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar 
devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; 
controlar expedição de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços 
gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços. 
• Dar suporte administrativo e técnico na área orçamentária e financeira: 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 
Preparar minutas de contratos e convênios; digitar notas de lançamentos 
contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de 
compras e serviços. 
• Participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da 
instituição. 
• Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, 
fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e 
projetos. 
• Secretariar reuniões e outros eventos: 
• Redigir documentos utilizando redação oficial. 
• Digitar documentos. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições 
sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos 
sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas 
e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas 
administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições: 
Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos instituídos, 
rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, 
códigos e legislação e sobre processos, procedimentos e técnicas; ensinar a 
otimização do uso de recursos; organizar e facilitar; assessorar na elaboração de 
programas e projetos sociais; organizar cursos, palestras, reuniões. 

• Planejar políticas sociais: 
Elaborar planos, programas e projetos específicos; delimitar o problema; definir 
público-alvo, objetivos, metas e metodologia; formular propostas; estabelecer 
prioridades e critérios de atendimento; programar atividades.  

• Pesquisar a realidade social: 
Realizar estudo sócio-econômico; pesquisar interesses da população, perfil dos 
usuários, características da área de atuação, informações in loco, entidades e 
instituições; realizar pesquisas bibliográficas e documentais; estudar viabilidade de 
projetos propostos; coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados. 

• Executar procedimentos técnicos: 
Registrar atendimentos; informar situações-problema; requisitar acomodações e 
vagas em equipamentos sociais da instituição; formular relatórios, pareceres 
técnicos, rotinas e procedimentos; formular instrumental (formulários, 
questionários, etc). 

• Monitorar as ações em desenvolvimento: 
Acompanhar resultados da execução de programas, projetos e planos; analisar as 
técnicas utilizadas; apurar custos; verificar atendimento dos compromissos 
acordados com o usuário; criar critérios e indicadores para avaliação; aplicar 
instrumentos de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e programas, 
projetos e planos propostos; avaliar satisfação dos usuários. 

• Articular recursos disponíveis: 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 
Identificar equipamentos sociais disponíveis na instituição; identificar recursos 
financeiros disponíveis; negociar com outras entidades e instituições; formar uma 
rede de atendimento; identificar vagas no mercado de trabalho para colocação de 
discentes; realocar recursos disponíveis; participar de comissões técnicas. 

• Coordenar equipes e atividades: 
Coordenar projetos e grupos de trabalho; recrutar e selecionar pessoal; participar 
do planejamento de atividades de treinamento e avaliação de desempenho dos 
recursos humanos da instituição. 

• Desempenhar tarefas administrativas: 
Cadastrar usuários, entidades e recursos; controlar fluxo de documentos; 
administrar recursos financeiros; controlar custos; controlar dados estatísticos. 

• Utilizar recursos de informática. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 
 
Organizar, manter e disponibilizar os acervos bibliográficos para docentes, 
técnicos e alunos; operar equipamentos escolares (recursos áudio-visuais); 
orientar os consulentes em pesquisas bibliográficas e na escolha de publicações; 
proporcionar ambiente para formação de hábito e gosto pela leitura; zelar pelo uso 
adequado dos acervos bibliográficos; manter atualizado o fichário de consulta e 
empréstimos; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: BIÓLOGO 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia 
molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar 
biodiversidade; organizar coleções biológicas; manejar recursos naturais; 
desenvolver atividades de educação ambiental; realizar diagnósticos biológicos, 
moleculares e ambientais, além de análises clínicas, citológicas, citogênicas e 
patológicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Estudar seres vivos: Estudar a origem, função, estrutura, genética e 

evolução dos seres vivos; estudar relação dos seres vivos e ambientes; 

estudar ciclos de vida e os aspectos bioquímicos, biofísicos e moleculares. 

• Desenvolver pesquisa em biologia, biologia molecular, biotecnologia, 

ambiental e epidemiologia: Elaborar diagnóstico para desenvolvimento de 

pesquisas; analisar dados e resultados de pesquisas; divulgar informações 

sobre projetos; aplicar resultados de pesquisas; documentar as pesquisas. 

• Inventariar biodiversidade: Delimitar área de amostragem: realizar 

levantamentos nos diferentes biomas; analisar a distribuição espacial e 

temporal; quantificar espécies; classificar amostras; elaborar banco de dados. 

• Organizar coleções biológicas: Preparar material para coleções; montar e 

manter coleções biológicas, criadouro, bancos de material biológico; 

assessorar tecnicamente museus e exposições temáticas. 

• Manejar recursos naturais: Manejar espécies silvestres e exóticas, recursos 

florestais, pesqueiros e recursos hídricos; estabelecer medidas de manejo e 

de conservação de recursos naturais renováveis; desenvolver projetos de 

reflorestamento, programas de controle de pragas, doenças, parasitas e 

vetores; elaborar e executar projetos de desenvolvimento sustentável. 

• Desenvolver atividades de educação ambiental: Organizar oficinas, cursos 

e palestras; desenvolver projeto para manejo de lixo doméstico, industrial e 

hospitalar; organizar atividades sobre higiene, educação sanitária e 

degradação ambiental; desenvolver atividades de integração do homem com 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

a natureza; organizar atividades de reciclagem de materiais; prestar 

informações sobre conservação de recursos naturais; desenvolver projetos de 

reaproveitamento de água servida; divulgar informações sobre qualidade da 

água de abastecimento; elaborar materiais de divulgação de educação 

ambiental; elaborar projetos de educação ambiental; orientar junto a 

sociedade trabalhos de manejo, preservação e conservação. 

• Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais: Coletar e 

analisar amostras; realizar ensaios; identificar e classificar espécies; elaborar 

relatórios técnicos; emitir laudos de diagnósticos; interpretar variáveis bióticas 

e abióticas. 

• Realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas: Preparar 

amostras para análise; operar instrumentos e equipamentos de análise; 

realizar exames; controlar qualidade do processo de análise; interpretar 

resultados de análises; emitir laudos de análises. 

• Utilizar recursos de informática. 

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 



 

 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Departamento de Administração de Pessoal 
Unidade de Recrutamento de Pessoal  

 

 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: GUARDA FLORESTAL 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Executar tarefas relativas à vigilância de áreas florestais, ao combate a incêndios, 

a conservação de estradas e a outras obras, efetuando rondas e desenvolvendo 

outros trabalhos para evitar danos às espécies e à propriedade. 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

- Exercer vigilância da área florestal, observando possíveis sinistros e 

irregularidades como presença de estranhos, caça e outras práticas danosas, e 

informando a administração sobre a ocorrência das mesmas; 

- Observar o estado de bueiros, aceiros, esgotos, canais e obras afins, 

comunicando possíveis estragos à administração; 

- Participar do combate a incêndios, valendo-se de água e produtos químicos, 

usando aceiros e lançando mão de outros meios para evitar à propagação do 

sinistro; 

- Auxiliar a desimpedir estradas e outras vias de circulação, removendo árvore e 

outros obstáculos; 

- Vigiar cruzamentos, cancelas e outros pontos de travessia; 

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: MÉDICO/ÁREA 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações 
para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar 
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano. 

• Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e ministrar 
tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo 
humano e aplicar os métodos da medicina preventiva. 

• Praticar intervenções cirúrgicas para correção e tratamento de lesões, 
doenças e perturbações do corpo humano. 

• Aplicar as leis e regulamentos de saúde pública, para salvaguardar e 
promover a saúde da coletividade. 

• Realizar perícias médicas. 
• Realizar pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de 

enfermidades. 
• Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazer aplicação de 

suas descobertas. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Auxiliar na programação e execução de planos para preservação da integridade 
física e mental da comunidade promovendo a sua saúde bem como a melhoria 
das condições e do ambiente da entidade. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

• Efetuar sob orientação superior observações referentes a higiene e 

medicina do trabalho nas unidades de administração, ensino e pesquisa do 

Campus; 

• Coletar e registrar dados e informações sobre as condições de higiene e 

segurança do trabalho das unidades; 

• Auxiliar na execução do plano de proteção à saúde física e metal da 

comunidade; 

• Auxiliar na realização de inquéritos sanitários e ambientais; 

• Auxiliar nos programas de educação sanitária, visando a prevenção de 

doenças e acidentes do trabalho; 

• Fazer estatísticas; 

• Colaborar no treinamento dos funcionários no que se refere à prevenção e 

proteção à saúde; 

• Colaborar na campanha de prevenção de acidentes; 

• Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades e comunicados às 

unidades; 

• Manter cadastro e análise der estatísticas dos acidentes a fim de orientar a 

prevenção e calcular custos; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: TRADUTOR E INTERPRETE DE LINGUAGEM DE 

SINAIS  

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  
Traduzir e Interpretar a Linguagem dos Sinais 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO  
- Traduzir e/ou interpretar textos 
- Traduzir e/ou interpretar palestras, conferências, discursos, eventos similares 
- Prestar serviço de tradução e interpretação em situações nas quais por diferença 
de língua seja necessária sua presença como: 
- Escolas 
- Hospitais 
- Logradouros Públicos 
- Veículos e meios de Comunicações 
- Tribunal de júri 
- Igrejas 
- Executar outras atividades de mesma natureza e nível de dificuldades 
 


