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A N E X O  I

DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Nível de Classificação E

CARGO 401: Administrador (Código Siape: 701001)

Requisitos: Curso Superior em Administração e Registro no Conselho competente. Lei nº. 4.769, de 09 de setembro de 1965, dispõe
sobre a profissão de Administrador.

Atribuições: 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.

CARGO 402: Analista de Tecnologia da Informação (Código Siape: 701062)

Requisitos: Curso Superior na Área.

Atribuições: Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, especificando
sua  arquitetura,  escolhendo  ferramentas  de  desenvolvimento,  especificando  programas,  codificando  aplicativos;  administrar
ambientes informatizados; prestar treinamento e suporte técnico ao usuário; elaborar documentação técnica; estabelecer padrões;
coordenar  projetos  e  oferecer  soluções  para  ambientes  informatizados;  pesquisar  tecnologias  em  informática;  assessorar  nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGOS 403.1 E 403.2: Bibliotecário-Documentalista (Código Siape: 701010)

Requisitos: Curso superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação e Registro no Conselho competente. Lei nº 9.674, de 26 de
junho de 1998 dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário.

Atribuições: Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e
correlatos,  além  de  redes  e  sistemas  de  informação;  tratar  tecnicamente  e  desenvolver  recursos  informacionais;  disseminar
informação com o objetivo de facilitar o acesso e a geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão
cultural; desenvolver ações educativas; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 404: Engenheiro/Área: Civil (Código Siape: 701031)

Requisitos: Curso superior em Engenharia Civil. Registro do Conselho competente. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, regula o
exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro Agrônomo. Lei nº 8.195, de 26 de junho de 1991, altera a Lei nº 5.194/66. O
Decreto nº 241/67 incluiu entre as profissões cujo exercício é regulado pela Lei nº 5.194/66, a profissão de Engenheiro de Operação.

Atribuições: Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, coordenar a operação e a manutenção, orçar e avaliar a
contratação de serviços; controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados; elaborar normas e documentação
técnica; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 405: Psicologo (Código Siape: 701060)

Requisitos: Curso Superior em Psicologia. Registro no Conselho competente.  Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962 -
Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. Decreto-Lei nº 706, de 25 de julho de 1969
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- Estende aos portadores de certificado de curso de pós-graduação em psicologia e psicologia educacional, o direito assegurado pelo
art. 19 da Lei nº 4.119/62. Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 - Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e
dá outras providências. Decreto nº 79.822, de 17 de junho de 1977 - Regulamenta a Lei nº 5.766/71.

Atribuições: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e
instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e
de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura;
investigar  os  fatores  inconscientes  do  comportamento  individual  e  grupal,  tornando-os  conscientes;  desenvolvem  pesquisas
experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

Nível de Classificação D

CARGO 301: Assistente Em Administração (Código Siape: 701200)

Requisitos:  Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo. Experiência de 12 meses em qualquer cargo, emprego,
função,  estágio  ou  voluntariado  em  órgão/entidade  pública  ou  privada  na  qual  o  candidato  tenha  desempenhado  atividades
administrativas correlatas com as atividades sumárias do cargo.

Atribuições: 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 de escritório; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 302: Técnico de Laboratório/Área: Aquicultura (Código Siape: 701244)

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área.

Atribuições: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e
registro de material e substâncias através de métodos específicos; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGOS 303.1 E 303.2: Técnico de Tecnologia da Informação (Código Siape: 701226)

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio Completo e Curso Técnico em eletrônica com ênfase em
sistemas computacionais.

Atribuições: Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da
estrutura de banco de dados e codificação de programas;  projetar,  implantar e realizar  manutenção de sistemas e aplicações;
selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas
de desenvolvimento; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 304: Técnico em Edificações (Código Siape: 701265)

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico. Registro no Conselho competente. Resolução nº 262, de 28
de julho de 1979, do CONFEA.

Atribuições: Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos; desenvolver projetos de edificações sob supervisão de um
engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos; supervisionar a execução dos serviços; treinar mão-de-obra e
realizar o controle tecnológico de materiais e do solo; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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