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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Executar sob avaliação e supervisão, serviços de apoio à administração. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 
• Digitar os serviços necessários à unidade administrativa. 
• Preencher requisições e formulários. 
• Emitir as guias de tramitação de processos e documentos. 
• Ordenar e arquivar documentos da unidade seguindo critérios pré-
estabelecidos. 
• Receber e distribuir correspondências. 
• Dar informações de rotina. 
• Receber e transmitir mensagens telefônicas. 
• Coletar dados referentes a atividades mensuráveis. 
• Efetuar cálculos simples. 
• Controlar as requisições de xerox, correios e similares. 
• Executar a distribuição de material requisitado. 
• Controlar  entrada e saída de documentos 
• Controlar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: CONTRAMESTRE / OFÍCIO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Acompanhar e executar os trabalhos de sua especialidade, orientando o 
correto desempenho das tarefas, bem como, o emprego adequado dos 
materiais. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 
• Manter contato com o Mestre, analisando e discutindo o trabalho a ser 
executado, estabelecendo o roteiro e o desempenho correto das tarefas. 
• Fazer junto com o técnico da área o levantamento do material a ser utilizado 
para providenciar a requisição junto ao almoxarifado. 
• Orientar os funcionários do setor sobre o correto desempenho das tarefas, 
acompanhando a sua execução. 
• Orientar o emprego correto dos materiais, visando a economicidade de mão 
de obra e perfeição dos serviços. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 
 
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 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  
Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, 
realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias 
através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO  
 Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos.  
 Proceder à montagem de experimentos reunido equipamentos e material de 

consumo em geral para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios 
de pesquisa.  

 Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de 
campo relativas a uma pesquisa.  

 Proceder à análise de materiais em geral utilizando métodos físicos, 
químicos, físico-químicos e bioquímicos para se identificar qualitativo e 
quantitativamente os componentes desse material, utilizando metodologia 
prescrita.  

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

associadas ao ambiente organizacional.  
 
OBS: as atividades serão realizadas nas áreas de: Química, Física, 
Biologia, Industrial, Análises Clínicas. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM MECÂNICA  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  
Executar  projetos  e  instalar  máquinas  e  equipamentos;  planejar  e  realizar  
manutenção;  desenvolver processos de fabricação e montagem. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO  
• Elaborar projetos de sistemas eletromecânicos: Interpretar  características  
técnicas  de  sistemas  elétricos  do  projeto;  analisar,  com  as  áreas  de  
interface  do  projeto,  necessidades  dos  clientes;  analisar  relação  custo  x  
benefício;  desenvolver   projetos   de   automação;   utilizar   normas   técnicas;   
elaborar desenhos técnicos; especificar materiais e equipamentos, consultando 
catálogos técnicos; definir layout; acompanhar a execução do projeto; propor 
alterações técnicas em projetos implantados.  
• Montar máquinas e equipamentos: Interpretar manuais e desenhos; realizar 
ajustes dimensionais e de posição; detectar falhas do projeto; propor 
alterações, tendo em vista a agilização de processos de montagem; realizar 
testes de funcionamento.  
• Instalar máquinas e equipamentos: Conferir materiais e peças para 
instalação; verificar condições para instalação de máquinas e equipamentos; 
coordenar instalação de máquinas e equipamentos; avaliar condições de 
funcionamento, após a instalação; treinar usuários na operação de máquinas e 
equipamentos instalados.  
• Planejar manutenção: Inspecionar equipamentos, para a definição do tipo de 
manutenção; levantar dados de controle de manutenção; elaborar cronograma   
de manutenção; estimar custo da manutenção; providenciar peças e materiais 
para reposição; coordenar manutenção.  
• Executar manutenção: Detectar falhas em máquinas e sistemas, identificando 
suas  causas;  substituir  peças  e  componentes; fazer ajustes circunstanciais 
de   emergência; propor estudos para eliminação  de  falhas  repetitivas;  
colocar  máquinas  e  equipamentos  em  condições  de  funcionamento 
produtivo.  
• Desenvolver processos de fabricação e montagem: Estabelecer sequência de 
operações; identificar recursos dos equipamentos disponíveis; estabelecer   
método e tempo de fabricação; realizar teste de ajuste final; utilizar ferramentas 
para a garantia da qualidade no processo; analisar processos, visando 
melhorias e eliminação de falhas; controlar a produtividade do processo; 
balancear linhas, tendo em vista a otimização de processos; treinar equipes de 
trabalho.  
• Elaborar documentação técnica 
Redigir relatórios técnicos; fazer listas de verificação (check-list); elaborar 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

manuais e procedimentos; elaborar folha de processo e de orientação.  
• Realizar compras técnicas 
Desenvolver fornecedores; analisar   orçamentos; avaliar as condições técnicas 
de contratos e especificação de serviços; administrar prazos estabelecidos; 
avaliar desempenho de fornecedores; homologar fornecedores.  
• Cumprir normas de segurança e de preservação ambiental 
Zelar pela utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivo 
(EPC); identificar condições e atos inseguros; destinar, aos locais apropriados, 
os materiais descartáveis; sugerir a utilização de materiais e produtos não 
agressivos ao meio ambiente; manter os postos de trabalho em condições 
seguras.  
• 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 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E  

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ADMINISTRADOR 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de 

recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, 

entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento 

organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho 

organizacional; prestar consultoria administrativa. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Administrar organizações: 

Administrar materiais, recursos humanos, patrimônio, informações, recursos 

financeiros e orçamentários; gerir recursos tecnológicos; administrar sistemas, 

processos, organização e métodos; arbitrar em decisões administrativas e 

organizacionais. 

• Elaborar planejamento organizacional: 

Participar na definição da visão e missão da instituição; analisar a organização 

no contexto externo e interno; identificar oportunidades e problemas; definir 

estratégias; apresentar proposta de programas e projetos; estabelecer metas 

gerais e específicas. 

• Implementar programas e projetos: 

Avaliar viabilidade de projetos; identificar fontes de recursos; dimensionar 

amplitude de programas e projetos; traçar estratégias de implementação; 

reestruturar atividades administrativas; coordenar programas, planos e 

projetos; monitorar programas e projetos. 

• Promover estudos de racionalização  

Analisar estrutura organizacional; levantar dados para o estudo dos sistemas 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

administrativos; diagnosticar métodos e processos; descrever métodos e 

rotinas de simplificação e racionalização de serviços; elaborar normas e 

procedimentos; estabelecer rotinas de trabalho; revisar normas e 

procedimentos. 

• Realizar controle do desempenho organizacional: 

Estabelecer metodologia de avaliação; definir indicadores e padrões de 

desempenho; avaliar resultados; preparar relatórios; reavaliar indicadores. 

• Prestar consultoria administrativa:  

Elaborar diagnóstico; apresentar alternativas; emitir pareceres e laudos; facilitar 

processos de transformação; analisar resultados de pesquisa; atuar na 

mediação e arbitragem; realizar perícias. 

• 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 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E  
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: FARMACÊUTICO  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 
farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, 
imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizar análises 
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de 
políticas de medicamentos; orientar sobre uso de produtos e prestam serviços 
farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e 
outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e 
dos animais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO  
 Dispensar medicamentos, imunobiológicos, cosméticos, alimentos 

especiais e correlatos:  
 Selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e sistemas de 

dispensação; avaliar prescrição; proceder a dispensação; instruir sobre 
medicamentos e correlatos; notificar fármaco-vigilância.  

 Produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos, 
domissanitários e correlatos:  

 Definir especificações técnicas de matéria-prima, embalagem, materiais, 
equipamentos e instalações; selecionar fornecedores; determinar 
procedimentos de produção e manipulação; programar produção e 
manipulação; manipular medicamentos.  

 Garantir a qualidade de produtos e serviços farmacêuticos:  
 Monitorar produtos, processos, áreas e equipamentos; emitir laudos, 

pareceres e relatórios; controlar descarte de produtos e materiais; participar 
em ações de proteção ao meio ambiente e à pessoa.  

 Realizar análises clínicas, toxicológicas, físico-químicos, biológicas e 
microbiológicas:  

 Preparar reagentes, equipamentos e vidraria; orientar coleta, coletar e 
preparar amostras; eleger método de análise; executar análises; efetuar 
análise crítica dos resultados; cultivar microorganismos para teste e 
produção; selecionar animais para teste e produção.  

 Supervisionar armazenamento, distribuição e transporte de produtos:  
 Comprovar origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento; 

fracionar produtos; colaborar na definição de logística de distribuição.  
 Efetuar pesquisas técnico-científicas:  
 Elaborar projetos; colher dados; apreciar resultados; propor ações.  
 Orientar usuário no uso de produtos.  



 

 
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 

 

 Aplicar injetáveis; realizar pequenos curativos; medir pressão arterial; 
prestar  

 serviços de inaloterapia.  
 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 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: GEÓLOGO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Realizar investigações sobre a constituição, estrutura e história da crosta 
terrestre, através de estudos e experiências no campo das ciências geológicas, 
auxiliando e incrementando a exploração mineira, engenharia civil e outras. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Dirigir estudos sobre a formação da Terra; 
 Analisar fósseis, minerais e rochas, procurando determinar sua evolução 

histórica; 
 Estudar efeitos dinâmicos das altas pressões, temperaturas externas, 

erupções vulcânicas, erosões, glaciação, sedimentação, etc; 
 Realizar investigações na procura de jazidas minerais, água 

subterrânea, carvão mineral e petróleo; 
 Analisar a estrutura de solos, reserva de pedras e materiais para 

construção civil; 
 Preparar informações, mapas e diagramas das regiões exploradas; 
 Acompanhar as sondagens nas perfurações para petróleo e recursos 

minerais; 
 Fazer levantamentos geológicos da área e pesquisar em trabalhos em 

campo; 
 Examinar materiais colhidos em campo, no laboratório, através de 

microscópios, raio x e análises físicas e químicas; 
 Realizar estudos geológicos de terrenos, como subsídios para a 

construção civil; 
 Pode especializar-se em determinado campo da Geologia e ser 

designado de acordo com a especialização; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de 

dificuldade. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: REGENTE 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Reger grupos instrumentais e/ou vocais, marcando o compasso, dando as 
indicações quanto ao tempo de entrada, observando e orientando seus 
componentes na maneira de executar peças e arranjos para assegurar uma 
interpretação fiel ao espírito da obra musical. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Proceder a seleção de instrumentistas e/ou cantores, submetendo-os a 
exercícios de execução de peças ou trechos musicais; 

 Ordenar a distribuição dos músicos, observando esquemas e normas de 
disposição dos mesmos em grupos musicais, para equilíbrio e harmonia; 

 Escolher as composições musicais a serem interpretadas, estudando o 
repertório disponível para determinar as que melhor se adaptem à 
natureza do grupo; 

 Dirigir os ensaios, orientando os músicos na forma de interpretação e 
buscando conseguir o máximo de cada um para obter uma correta 
execução da peça musical; 

 Dirigir o concerto, coordenando o equilíbrio, ritmo, intensidade de 
diferentes entradas, para conseguir uma execução que responda à sua 
interpretação da obra; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de 
dificuldade. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 

 
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 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, 
supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade 
do desenvolvimento do processo educativo.  
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

 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. 

 Elaborar projetos de extensão. 

 Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

 Elaborar apostilas. 

 Orientar pesquisas acadêmicas. 

 Utilizar recursos de informática. 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 


