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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 
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. Digitar 
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:FARMACÊUTICO 
 
DESCRIÇÃO: Executar outras tarefas diversas relacionadas com a composição e 
fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes a análise de 
toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias primas e produtos 
acabados, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a 
dispositivos legais e a outros propósitos. 
 
ATIVIDADES: Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, 
pesagem e mistura. Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o 
receituário médico. Controlar entorpecentes e produtos equiparados. Analisar 
produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração ou seus insumos. 
Analisar soros e outras substâncias. Fazer análises clínicas de exodatos e 
transudatos humanos. Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais. 
Proceder a análise de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem 
envenenadas. Efetuar análises promatológicas de alimentos. Fazer manipulação, 
análise, estudos de reações e balanceamento de fórmulas de cosméticos. Atuar 
junto aos demais elementos de área de saúde. Manipular o receituário e venda de 
produtos manufaturados. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
dificuldade. 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
DESCRIÇÃO: Executar tratamento das enfermidades psicomotoras, através de 
agentes físicos. 
 
ATIVIDADES: O estudo de doentes e acidentes. Planejar e executar tratamentos 
de afecções reumáticas, seqüelas, de acidentes vascular-cerebrais, meningite, de 
paralisias cerebrais, motoras, menógeras e outros. Atender amputados, 
preparando o coto e fazendo treinamento. Ensinar exercícios corretivos, 
orientando e treinando o paciente. Ensinar exercícios físicos de preparação e 
condicionamento pré e pós-parto. Fazer relaxamento, exercícios e jogos com 
pacientes portadores de problemas psíquicos. Supervisionar e avaliar atividades 
do pessoal auxiliar de fisioterapia. Observar as anotações das aplicações e 
tratamentos realizados. Planejar, organizar e administrar serviços gerais e 
específicos de fisioterapia. Preparar relatórios, documentos e pareceres em 
assuntos de fisioterapia. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
dificuldade. 
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CARGO: JORNALISTA 
 
DESCRIÇÃO: Redigir, condensar, interpretar e coordenar crônicas ou 
comentários a respeito de acontecimentos políticos, sociais, econômicos e 
religiosos a serem divulgados em jornais, rádio e televisão. Planejar, organizar e 
administrar esses mesmos serviços. 
 
ATIVIDADES: Coletar os assuntos a serem abordados. Organizar crônicas, 
comentários, artigos de fundo e outros artigos. Possibilitar a divulgação de notícias 
de interesse público e de fatos e acontecimentos da atualidade. Encaminhar os 
artigos ao setor de editoração, enviando minuta dos mesmos, para submetê-los à 
aprovação e ordenação. Analisar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
dificuldade. 
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica aos animais sob responsabilidade da 
entidade e manter condições técnico-sanitárias, em níveis adequados, e 
acompanhar as condições de alimentos e procriação dos animais. 
 
ATIVIDADES: Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais. 
Coordenar o trabalho de exames laboratoriais. Realizar exames clínicos e de 
elaboração. Orientar os técnicos laboratoriais quanto à coleta, análise 
anatomopatológica, histopatológica, hematológica e imunológica. Promover o 
melhoramento das espécies mais convenientes para atividades da entidade. Fixar 
os caracteres mais vantajosos à pesquisa. Desenvolver a executar programas de 
nutrição animal. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: NUTRICIONISTA 
 
DESCRIÇÃO: Planejar e supervisionar serviços de nutrição, analisando carências 
alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos, controlando a 
estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos. 
 
ATIVIDADES: Orientar sobre o preparo e cocção dos gêneros alimentícios. 
Proceder ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais. 
Supervisionar o preparo e distribuição das refeições. Zelar pela ordem e 
manutenção de boas condições higiênicas. Supervisionar o trabalho de 
recebimento e armazenamento dos gêneros alimentícios. Verificar aceitação dos 
cardápios. Estimar o custo médio das refeições. Participar de comissões 
encarregadas da compra de gêneros alimentícios, aquisição de equipamentos e 
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materiais específicos. Requisitar material necessário para o preparo das refeições. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
 
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. 
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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) corretiva e preventiva. 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. 
 
CARGO: TECNÓLOGO/FORMAÇÃO (VÍDEO DIGITAL) 
 
DESCRIÇÃO: Estudar, planejar, projetar, especificar e executar projetos 
específicos da área de atuação. 
 
ATIVIDADES: Planejar e executar projetos. Conduzir e acompanhar o 
desenvolvimento do projeto. Fiscalizar processos industriais e avaliar a 
produtividade. Estudar a viabilidade técnica-econômica. Assistir e dar suporte 
técnico ao projeto. Controlar atividades inerentes ao projeto. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
CARGO: ZOOTECNISTA 
 
DESCRIÇÃO: Realizar pesquisas sobre a genética animal, métodos 
aperfeiçoados de criação e/ou problemas conexos, aplicando conhecimento 
científicos. 
 
ATIVIDADES: Controlar o processo de reprodução, empregando métodos 
especiais e adequados. Realizar experiências, testando diferentes condições de 
alimentação, habitat, higiene e outros aspectos referentes e animais. Aperfeiçoar 
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métodos de combate e parasitas. Aperfeiçoar métodos de determinação do abate 
dos animais. Aperfeiçoar métodos de preparação e armazenamento de produtos 
animais. Pode especializar-se em determinado campo da Zootecnia a ser 
designado de acordo com sua especialidade. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de dificuldade. 
 


