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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 
CARGO: ANTROPÓLOGO  
DESCRIÇÃO: Investigar as origens e a evolução da raça humana, analisando as 
mudanças ocorridas e suas características físicas, culturais, sociais e condições 
de vida e participar de estudos sobre o comportamento social em comunidades 
e/ou grupos específicos.  
ATIVIDADES: Estudar fósseis, utilizando instrumentos específicos de verificação.  
Estudar comunidades que sejam de interesse para a Instituição.  Participar de 
estudos prévios para a elaboração e implantação de programas de extensão.  
Realizar pesquisas sobre o desenvolvimento da vida econômica, cultural e social 
do homem.  Estudar e analisar dados das culturas passadas.  Pode projetar e 
efetuar escavações para descobrir restos do passado da raça humana. Pode 
especializar-se em determinado campo da Antropologia e ser designado de 
acordo com a especialização. Participar dos programas que visam à difusão 
cultural, ao levantamento, à catalogação e à interpretação de dados culturais das 
comunidades e/ou grupos.  Elaborar e participar de estudos dos aspectos sociais 
da Instituição, para subsidiar programas institucionais. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: ARQUITETO E URBANISTA  
DESCRIÇÃO: Elaborar, programar, executar e acompanhar os projetos de 
arquitetura, fiscalizando e dando assistência aos projetos desenvolvidos. 
ATIVIDADES: Trocar impressões com o interessado acerca do tipo, dimensão, 
estilo de edificação, bem como sobre custos, materiais, duração e outros detalhes 
do empreendimento.  Planejar as plantas e especificações do projeto.  Elaborar o 
projeto final.  Preparar e calcular materiais, mão-de-obra e seus respectivos 
custos, tempo de duração etc. Consultar engenheiros e outros especialistas.  
Preparar plantas e maquetes. Prestar assistência técnica aos projetos 
desenvolvidos.  Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: ARQUIVISTA  
DESCRIÇÃO: Planejar, organizar e dirigir os serviços de arquivo e acompanhar o 
processo documental informativo.  
ATIVIDADES: Orientar e dirigir as atividades de identificação das espécies 
documentais.  Planejar e dirigir os serviços de documentação e informação, 
constituídos de acervos arquivísticos e mistos.  Orientar quanto à classificação, 
arranjo e descrição de documentos. Avaliar e selecionar os documentos para fins 
de preservação e promover medidas necessárias a este fim específico.  Elaborar 
pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivísticos.  Assessorar 
nos trabalhos de pesquisas científicas e técnicas-administrativas.  Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
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CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO  
DESCRIÇÃO: Planejar, orientar e executar atividades pertinentes à administração 
em seus vários segmentos, dando suporte administrativo e técnico à chefia da 
unidade e promovendo contatos com os diversos setores da entidade e terceiros.  
ATIVIDADES: Orientar a execução dos trabalhos ou atividades do setor.  Manter-
se esclarecido e atualizado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos, 
referentes à administração geral e específica, bem como prestar informações e 
orientações no âmbito da instituição.  Assistir a chefia no levantamento e 
distribuição dos serviços administrativos da unidade.  Executar atividades de 
complexidade mediana, tais como o estudo e análise de processo de interesse 
geral ou específico do setor, bem como acompanhar sua tramitação. Participar na 
elaboração de projetos referentes à melhoria dos serviços do setor ou da 
Instituição.  Redigir atos administrativos e documentos da unidade.  Expedir 
documentos e verificar suas tramitações.  Manter contatos internos e/ou externos 
para discutir ou estudar assuntos relacionados com outros setores e problemas de 
natureza técnica, legal ou financeira, que sejam de interesse da instituição. 
Controlar o material de consumo e permanente da unidade e providenciar sua 
reposição, manutenção ou compra.  Organizar material de consulta da unidade, 
tais como: leis, regulamentos, normas, manuais, livros e outros documentos.  
Organizar e manter arquivos e fichários da unidade. Organizar e acompanhar o 
sistema de recebimento e divulgação das comunicações verbais e não-verbais do 
setor.  Planejar, propor e executar atividades de complexidade mediana, relativas 
à administração de recursos humanos, financeiros e orçamentários. Participar, 
mediante supervisão e orientação, dos trabalhos de ocorrências ou tomada de 
preços para a aquisição de material, redigindo atas, termos de ajuste e contratos 
correspondentes.  Minutar contratos para fornecimento de material.  Auxiliar a 
chefia em assuntos de sua competência.  Auxiliar a chefia no controle de 
frequência e escala de férias do pessoal da unidade.  Auxiliar na elaboração de 
relatórios e projetos da unidade.  Auxiliar na preparação e controle do orçamento 
geral da unidade.  Manter registro e controle do patrimônio da unidade.  
Datilografar documentos da unidade, quando necessário.  Providenciar 
levantamento de dados administrativos e estatísticos. Participar, direta ou 
indiretamente, de serviços relacionados às verbas, processos e convênios.  
Efetuar cálculos necessários.  Secretariar reuniões e outros eventos (convocação, 
redação de atas, providenciar salas etc.).  Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de dificuldade. 
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CARGO: AUDITOR  
DESCRIÇÃO: Realizar auditagem. Acompanhar a execução orçamentária, 
financeira e patrimonial. Examinar documentação mensal da receita e despesas 
orçamentária e extra-orçamentária. Emitir pareceres em processos. Elaborar 
relatórios.  
ATIVIDADES: Realizar auditagem, obedecendo a programa de auditoria 
previamente elaborado, para identificar irregularidades. Acompanhar a execução 
orçamentária, financeira e patrimonial, examinando periodicamente o 
comportamento das receitas e das despesas operacionais, dentro dos níveis 
autorizados pela administração superior, para apurar correspondência dos 
lançamentos aos documentos que lhes deram origem.  Assessorar a Divisão de 
Contabilidade no atendimento das diligências da Secretaria de Controle Interno do 
Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Fazenda e do Tribunal de 
Contas, observando as normas, regulamentos, planos, programas, projetos e 
custos, para assegurar o perfeito desenvolvimento contábil.  Identificar os 
problemas existentes no cumprimento das normas de controle interno, relativos à 
administração orçamentária, financeira e patrimonial, analisando documentos para 
propor medidas e apresentar soluções.  Elaborar periodicamente relatórios 
parciais e globais da auditagem realizada, assinalando as eventuais falhas 
encontradas, para fornecer aos dirigentes subsídios necessários à tomada de 
decisões.  Emitir pareceres sobre matérias de naturezas orçamentária, financeira 
e patrimonial, que lhe forem submetidas a exames, estudando e analisando 
processos, para subsidiar decisão superior.  Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: CONTADOR  
DESCRIÇÃO: Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade da 
instituição, orientando sua execução e participando dos mesmos. ATIVIDADES: 
Organizar os trabalhos inerentes à contabilidade. Planejar o sistema de registros e 
operações contábeis atendendo às necessidades administrativas e às exigências 
legais. Inspecionar regularmente a escrituração contábil. Controlar e participar dos 
trabalhos de análise e conciliação de contas. Proceder ou orientar a classificação 
e avaliação das despesas. Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, 
econômica e financeira da entidade. Acompanhar a formalização de contratos no 
aspecto contábil. Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação de sistemas 
financeiros e contábeis. Pode exercer outras atividades afins, como por exemplo, 
serviços de auditoria. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
dificuldade. 
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CARGO: DESENHISTA DE ARTES GRÁFICAS 
DESCRIÇÃO: Executar desenhos técnicos construtivos, mapas gráficos e 
ilustrações e outros trabalhos técnicos, interpretando esboços e especificações e 
utilizando instrumentos adequados para elaborar a representação gráfica do 
projeto e orientar sua execução.  
ATIVIDADES: Estudar as características do projeto, examinando notas, esboços e 
especificações e normas técnicas. Efetuar cálculos necessários à confecção do 
desenho. Estabelecer as relações entre as diferentes partes do produto ou da 
obra, determinando escalas adequadas. Elaborar esboço obedecendo normas 
técnicas. Submeter o esboço elaborado à apreciação do autor do projeto. Elaborar 
o desenho definitivo, fornecendo subsídios gráficos necessários a execução do 
projeto. Elaborar desenhos técnicos referentes a campos específicos, como 
mecânica, eletricidade, construção civil, arquitetura, artes gráficas e outros. 
Executar outras tarefas  de mesma natureza e nível   de dificuldade. 
 
CARGO: DIRETOR DE ARTES CÊNICAS  
DESCRIÇÃO: Executar atividade de criação artística que envolva planejamento e 
concepção geral, coordenação e supervisão do elenco e da equipe técnica para 
execução das tarefas necessárias à montagem, finalização e apresentação de 
espetáculos.  
ATIVIDADES: Conceber as cenas. Escolher o elenco e a equipe técnica. 
Supervisionar a preparação da produção. Distribuir os papéis previamente 
discriminados. Supervisionar os trabalhos de cenógrafo, figurinista, iluminador, 
sonoplasta e avaliação das suas concepções artísticas. Dirigir e acompanhar 
todas as etapas do projeto. Dirigir os ensaios individuais, em subgrupos e gerais. 
Supervisionar o trabalho de todos os membros da equipe durante a execução do 
projeto. Estudar a obra a ser representada. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível  de dificuldade. 
 
CARGO: DIRETOR DE FOTOGRAFIA  
DESCRIÇÃO: Executar atividade de planejamento, coordenação e supervisão dos 
trabalhos de captação da imagem em película cinematográfica ou fita magnética 
(vídeoteipe), segundo criação artística e execução técnica apropriada.  
ATIVIDADES: Orientar o diretor quanto às técnicas apropriadas. Conceber os 
efeitos visuais e cromáticos de acordo com as necessidades das cenas. Fazer a 
leitura da luz e determinar os filtros e acessórios necessários. Determinar os tipos 
de equipamentos necessários para a captação de imagens e iluminação das 
cenas. Proceder à criação artística da iluminação necessária às cenas e 
coordenar e supervisionar a equipe de luz. Orientar e determinar o trabalho do 
operador de câmera ou do assistente. Acompanhar e determinar os trabalhos de 
efeitos e correções na imagem, até o resultado final. Acompanhar e supervisionar 
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todo o processo de revelação em laboratório. Dar pareceres relacionados com 
assuntos artísticos e técnicos ligados à função. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: ENFERMEIRO  
DESCRIÇÃO: Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços e a assistência 
de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para promover 
a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva, bem como tarefas 
relativas à observação, ao cuidado, à educação sanitária de toda clientela 
assistida, prescrição de medicamentos estabelecidos, administração de 
medicamentos e tratamento prescritos, e/ou a aplicação de medidas para 
prevenção e controle sistemático de doenças e infecção hospitalar. ATIVIDADES: 
Dirigir órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da Instituição de 
saúde, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Organizar e dirigir os 
serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares. Planejar, 
organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da assistência de 
enfermagem. Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria 
de enfermagem. Admitir pacientes. Realizar consulta de enfermagem. Prescrever 
a assistência de enfermagem. Cuidar diretamente de enfermagem à pacientes 
graves com risco de vida. Cuidar de enfermagem de maior complexidade técnica e 
que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas. Participar no planejamento, execução e avaliação da programação de 
saúde. Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de 
saúde. Prescrever os medicamentos estabelecidos em rotina aprovada pela 
Instituição de saúde. Participar em projetos de construção ou reforma da unidade 
de internação. Participar da prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. Participar da prevenção e 
controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a 
assistência de enfermagem. Prestar assistência de enfermagem a gestante, 
parturiente e puérpera. Acompanhar a evolução e o trabalho de parto. Executar o 
parto sem distorcia. Educar, visando à melhoria de saúde da população assistida. 
Compor comissão julgadora de exames em disciplinas específicas de enfermagem 
na seleção de pessoal, inclusive técnico e auxiliar para cargo e emprego. Cumprir 
ordens de serviço, portaria e regulamento da instituição. Executar as diversas 
tarefas de enfermagem, como administração de medicamentos por via venosa, 
oral e/ou parenteral, além de tratamentos específicos como quimioterapia, 
superalimentação parenteral e outros, controle de pressão venosa e arterial, 
monitorização de pacientes com respiradores artificiais. Prestar cuidados de 
conforto, movimentação ativa e passiva, aplicação de diálise peritoneal, 
gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens do estômago, vesical e outros 
tratamentos. Executar tarefas complementares ao tratamento médico 
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especializado em casos de cateterismo cardíaco, transplante de órgãos, 
hemodiálise e outros. Efetuar teste de sensibilidade, aplicando substâncias 
alergênicas. Fazer curativos, mobilizações especiais. Ministrar medicamentos e 
tratamentos em situações de emergência. Adaptar o paciente ao ambiente 
hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, bem como orientar 
para o AUTOCUIDADO após alta. NA ÁREA ADMINISTRATIVA: Prevê os 
recursos humanos e materiais de consumo permanente, para os serviços de 
enfermagem. Elabora escalas de serviço e atribuições diárias, coordenar e 
supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem. Requisita e controla 
medicamentos em geral, incluindo psicotrópicos e entorpecentes. NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO E PESQUISA: Responsabiliza-se pelo aperfeiçoamento técnico e 
cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão. Elabora programas de 
educação para a saúde, para grupos de risco como: hipertensos, diabéticos, 
tuberculosos, gestantes, grupo infanto-juvenil, entre outros, seja a nível 
ambulatorial, nos hospitais ou na comunidade. Realiza pesquisas que visem o 
desenvolvimento da provisão e a melhoria da assistência prestada ao cliente. 
Participa de pesquisas, como elemento integrante da equipe de saúde. Executa 
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
DESCRIÇÃO: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a 
rodovias, portos e aeroportos, vias férreas, sistema de água e esgoto e outros, 
estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais 
dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo 
das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos. ATIVIDADES: 
Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando 
o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o 
local mais apropriado para a construção. Calcular os esforços e deformações 
previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, 
pressão de água, resistência aos eventos e mudanças de temperatura, para 
apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção. Elaborar 
o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando 
tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e 
efetuando um cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo ao órgão 
competente para aprovação. Preparar o programa de trabalho, elaborando 
plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que fizerem necessários, para 
possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras. Dirigir a 
execução de projetos, acompanhando as operações à medida que avançam as 
obras para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e 
segurança recomendados. Consultar outros especialistas, como engenheiros 
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mecânicos, eletricistas e químicos, arquitetos de edifícios e arquitetos e 
paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para 
decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionados à obra a ser 
executada. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
DESCRIÇÃO: Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para programas 
de segurança do trabalho, desenvolvendo estudos e estabelecendo métodos e 
técnicas para prevenir acidentes de trabalho e doenças profissionais.  
ATIVIDADES: Assessorar os diversos órgãos da instituição em assuntos de 
segurança do trabalho. Propor normas e regulamentos de segurança do trabalho. 
Examinar projetos de obras e equipamentos, opinando do ponto de vista da 
segurança do trabalho. Indicar especificamente os equipamentos de segurança, 
inclusive os equipamentos de proteção individual, verificando sua qualidade. 
Estudar e implantar sistemas de proteção contra incêndios e elaborar planos de 
controle de catástrofe. Delimitar as áreas de periculosidade, de acordo com a 
legislação vigente. Analisar acidentes, investigando as causas e propondo 
medidas preventivas. Manter cadastro e analisar estatísticas dos acidentes, a fim 
de orientar a prevenção e calcular o custo. Realizar a divulgação de assuntos de 
segurança do trabalho. Elaborar e executar programas de treinamento geral no 
que concerne à segurança do trabalho. Organizar e executar programas de 
treinamento específico de segurança do trabalho. Esclarecer os empreiteiros 
quanto à observância de normas de segurança. Inspecionar as áreas e os 
equipamentos da entidade, do ponto de vista de segurança e higiene do trabalho. 
Articular-se com o órgão de suprimento para o estabelecimento dos níveis de 
estoque de material e equipamento de segurança e supervisionar sua distribuição 
e manutenção. Promover a manutenção rotineira, distribuição, instalação e 
controle dos equipamentos de proteção contra incêndio. Organizar e supervisionar 
as CIPAS. Elaborar relatórios das atividades de segurança do trabalho. Enviar 
relatórios periódicos aos diversos setores comunicando a existência de risco, 
ocorrência de acidentes e as medidas aconselháveis para a prevenção de 
acidente do trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
dificuldade. 
 
CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
DESCRIÇÃO: Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, 
estudando características e especificações e preparando plantas, técnicas de 
execução e recursos necessários, para possibilitar e orientar as fases de 
construção, instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, 
aparelhos e equipamentos elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos.  
ATIVIDADES: Estudar as condições requeridas para o funcionamento das 
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instalações de produção e distribuição de energia elétrica, da maquinaria e 
aparelhos elétricos de uso industrial doméstico e de outros implementos elétricos, 
analisando-as e decidindo as características do mesmo, para determinar tipo e 
custo dos projetos. Executar trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, realizando 
estudos pertinentes para orientar a direção da ou seus clientes na solução de 
problemas de engenharia elétrica. Projetar instalações e equipamentos, 
preparando desenhos e especificações e indicando os materiais a serem usados e 
os métodos da fabricação, para determinar as dimensões, volume, forma e demais 
características. Fazer estimativas dos custos de mão-de-obra, dos materiais e de 
outros fatores relacionados com os processos de fabricação, instalação, 
funcionamento e manutenção ou reparação, para assegurar os recursos 
necessários à execução do projeto. Supervisionar as tarefas executadas pelos 
trabalhadores envolvidos no processo, acompanhando as etapas de instalação, 
manutenção e reparação do equipamento elétrico, inspecionando os trabalhos 
acabados e prestando assistência técnica, para assegurar a observância das 
especificações de qualidade e segurança. Estudar, propor ou determinar 
modificações no projeto ou nas instalações e equipamentos em operação, 
analisando problemas ocorridos na fabricação, falhas operacionais ou 
necessidade de aperfeiçoamento tecnológico, para assegurar o melhor rendimento 
e segurança dos equipamentos e instalações elétricas. ESPECIALIDADE: 
Produção de energia. Distribuição de energia. Manutenção. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: ENGENHEIRO MECÂNICO 
 DESCRIÇÃO: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia mecânica, 
preparando especificações, desenhos, técnicas de execução, recursos 
necessários e outros requisitos, para possibilitar a construção, montagem, 
funcionamento, manutenção e reparo de instalações e equipamentos mecânicos.  
ATIVIDADES: Estudar os requisitos operacionais de instalações e equipamentos 
mecânicos, examinando esboços e necessidades técnicas, para organizar sua 
execução ou aperfeiçoamento. Calcular os custos do projeto, apurando 
necessidades de mão-de-obra, materiais, fabricação, instalação, funcionamento, 
manutenção, reparo, para determinar seu gasto total. Elaborar planos de 
execução do projeto, preparando esboços e especificações, compondo 
orçamentos, indicando os materiais a serem utilizados e o método de fabricação a 
se seguido e determinando cronogramas das etapas de trabalho, para orientar sua 
implantação. Controlar o desenvolvimento do projeto, supervisionando e 
orientando os aspectos técnicos dos processos de fabricação, montagem e 
instalação, para assegurar a observância das especificações e dos padrões de 
qualidade e segurança. Pode especializar-se em determinado campo de 
instalação ou equipamento mecânico s ser designado de acordo com 
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especialização. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
ESPECIALIDADE: Manutenção.  Máquinas e ferramentas. Motores (exceto 
embarcações). Motores de embarcações. Motores diesel. Naval. Veículos 
Automotores. Calefação, Ventilação e refrigeração. 
 
CARGO: MÉDICO/ÁREA 
DESCRIÇÃO: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.  
ATIVIDADES: Fazer anamnese, exame físico e seguimento dos pacientes. 
Estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica. Solicitar exames 
complementares e/ou período de consulta. Determinar por escrito prescrição de 
drogas e cuidados especiais. Preencher e assinar formulários de internação, alta, 
cirurgia óbito. Realizar cirurgias, anestesias e tratamento específicos de rotina e 
emergência e fazer anotações pertinentes no prontuário. Participar na execução 
dos programas de atendimento, ensino e pesquisa médica e da equipe 
multiprofissional. Participar de reuniões administrativas e científicas do corpo 
clínico. Participar da avaliação da qualidade de assistência médica prestada ao 
paciente, com os demais profissionais de saúde no programa de melhoria da 
assistência global. Cumprir normas e regulamentos do Hospital. Terá 
especialização de acordo com a necessidade da Instituição. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: QUÍMICO  
DESCRIÇÃO: Realizar investigações, estudos, experimentos, ou análise de 
caráter prático, relacionados com a composição, as propriedades químicas e as 
possibilidades de transformação das substâncias.  
ATIVIDADES: Realizar estudos, ensaios e experiências em todos os campos da 
Química. Estudar a estrutura das substâncias, empregando princípios, métodos e 
técnicas químicas. Determinar métodos de análise, baseando-se em estudos, 
ensaios e experiências efetuados em todos os campos da Química. Realizar 
pesquisas no campo das Químicas Orgânica, Inorgânica, Física e Analítica. Pode 
especializar-se em determinado campo da Química e ser designado de acordo 
com sua especialização. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
dificuldade. 
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CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO/ÁREA  
DESCRIÇÃO: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionado com a área 
de especialidade, realizando ou orientando coleta, análise e registros de materiais 
e substâncias através de métodos específicos.  
ATIVIDADES: Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades 
de campo. Elaborar análise de materiais e substâncias em geral utilizando 
métodos específicos para cada caso. Efetuar registros das análises realizadas. 
Preparar reagentes, peças, circuitos e outros materiais utilizados em 
experimentos. Proceder à montagem e execução de experimentos para utilização 
em aulas experimentais e ensaios de pesquisa. Auxiliar na elaboração de 
relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, reunindo os resultados 
dos exames e informações. Selecionar material e equipamentos a serem utilizados 
em aulas práticas, pesquisas e extensão. Dispor os elementos biológicos em local 
apropriado e previamente determinado, montando-os de modo a possibilitar a 
exposição científica dos mesmos. Zelar pela limpeza e conservação de vidraria, 
bancadas e equipamentos em geral dos laboratórios de pesquisa e didática. 
Controlar o estoque de material de consumo dos laboratórios. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. OBS.: É especializado em 
determinadas áreas e será designado como tal: Técnico de Laboratório: Química, 
Física, Biologia, Industrial ou Analises Clínicas. 
 
CARGO: TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 DESCRIÇÃO: Executar atividades técnicas especializadas de manutenção e de 
rede de teleprocessamento.  
ATIVIDADES: Auditar contratos de manutenção. Avaliar a performance de 
sistemas de processamento de dados. Elaborar programas(software) para testes e 
avaliação de performance de equipamentos de processamento de dados. Fazer a 
interação entre hardware e software. Treinar operadores e funções afins. 
Auditorar, executar e manter redes de teleprocessamento. Executar manutenção 
(software, hardware, jirmware) corretivas e preventivas. Elaborar e rever 
orçamentos, fazendo estimativas de custos. Organizar especificações 
complementares para execução de obras e realizar informes sobre ocorrências e 
problemas ligados ao setor. Encaminhar soluções para os problemas de conduta 
no trabalho. Controlar o fluxograma de trabalho dos técnicos. Propor programas 
de treinamento de pessoal. Acompanhar a evolução das técnicas e métodos 
relacionados com sua área de atividade, bem como o aparecimento de novos 
produtos e equipamentos. Participar de congressos, seminários, simpósio e outros 
eventos afins de modo a manter-se atualizado. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de dificuldade. 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
DESCRIÇÃO: Organizar os serviços de contabilidade em geral, organizar os 
documentos e métodos de escrituração nos sistemas mecanizados e 
automatizados, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas. 
ATIVIDADES: Conferir e preparar os documentos que exigem pagamentos, 
inclusive com cálculos e recolhimentos, se necessário. Informar e orientar sobre 
pagamento a fornecedores e às unidades administrativas. Fazer relatórios e 
levantamentos a pedido do superior imediato. Executar balancetes diários, 
mensais e balanços anuais. Executar através do sistema ou computacional a 
escrituração contábil. Contabilizar todas as operações financeiras com controle de 
saldos bancários. Controlar saldo da conta, bens e valores a incorporar. Controlar 
todos os convênios firmados pela unidade. Contabilizar o sistema financeiro, 
orçamentário e patrimonial. Fazer conciliação em fichas contábeis. Elaborar 
listagens de captação de dados orçamentários, financeiro e patrimonial e 
demonstrativo da disponibilidade financeira para serem enviados ao Setor de 
Processamento de Dados da Secretaria de Controle Interno do MEC. Elaborar 
mensalmente os balancetes, demonstrativo da Execução Orçamentária e Extra-
Orçamentária da Receita e da Despesa para serem enviados à Secretaria de 
Orçamento e Finanças do MEC. Elaborar a Declaração de Isenção de Imposto de 
Renda, pessoa jurídica, para ser entregue na Receita Federal. Controlar as verbas 
orçamentárias e extra-orçamentárias, dentro dos seus respectivos programas, 
subprogramas, projetos e atividades. Controlar o suprimento de fundos. Emitir 
empenhos, anulações, correspondências, requerimentos ao Ministério, 
informações sobre posições de processos a Departamentos e fornecedores, 
cálculos de IPI, descontos, fretes, embalagens, taxas de correio etc. Informar ao 
Setor de Orçamento, Centros e Departamentos os débitos e créditos a serem 
efetuados aos Departamentos através de demonstrativos, conferências, controle 
em livros dos empenhos emitidos. Executar outras tarefas de mesma natureza e 
nível de dificuldade. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
DESCRIÇÃO: Prestar cuidados diretos de enfermagem ao paciente, com 
supervisão do enfermeiro e/ou médico.  
ATIVIDADES: Prestar cuidados aos doentes, conforme estabelecido. Administrar 
a medicação prescrita, fazer curativos simples e controlar os sinais vitais. Executar 
tratamento diversos tais como: lavagens, sondagens, aspirações, nebulização e 
outros. Colher material para exame de laboratório. Auxiliar o médico durante a 
realização de exames e tratamentos. Operar o equipamento de esterilização. 
Fazer anotações no prontuário das observações e cuidados prestados. Atender ao 
público e cumprir normas em geral. Auxiliar nas intervenções cirúrgicas, dispor os 
instrumentos cirúrgicos sobre a mesa apropriada. Testar pinças anatômicas, 
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hemostáticas e outros instrumentos cirúrgicos eletrônicos. Conferir o material 
cirúrgico. Retirar, lavar, secar, lubrificar todo material cirúrgico. Fazer asseios nos 
pacientes. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 


