
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPE PREV

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A N E X O  I  -  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 2 / 2 0 2 1

NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: ASSISTENTE EM PREVIDÊNCIA

Requisitos: Ensino Médio Completo.

Atribuições: Descrição Sintética das Atribuições: Atividades de nível médio, de média complexidade, envolvendo realização
de trabalhos que envolvam interpretação de leis e normas administrativas, estudos visando ao aperfeiçoamento dos serviços,
recebimento e realização de pagamentos, atendimento ao público.
Descrição Analítica das Atribuições: 1. Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças,
logística e previdência; 2. Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; 3.
Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 4. Preparar relatórios e
planilhas; 5. Executar serviços gerais de escritório; 6. Executar trabalhos administrativos que visem à solução de matérias
específicas  do  IPE  Prev;  7.  Examinar  processos;  8.  Redigir,  elaborar  e  digitar  informações  e  outros  documentos
administrativos; 9. Operar equipamentos de informática e de microfilmagem; 10. Auxiliar em trabalhos de pesquisa, análise e
implantação de novas rotinas; 11. Atender o público; 12. Receber e efetuar pagamentos pertinentes ao órgão; 13. Executar
tarefas afins.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ANALISTA EM PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO

Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração em curso reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação, bem
como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional.

Atribuições:  Descrição  Sintética  das  Atribuições:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande  complexidade,  envolvendo
realização de serviços de assessoramento, emissão de pareceres relacionados às atividades do IPE Prev, supervisão de
trabalhos técnicos nas diversas áreas de atuação do órgão; elaboração de estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento
do sistema de previdência; execução de trabalhos nas áreas de informática, atuarial e estatística; bem como elaboração de
informações e pareceres na matéria de sua competência.
Descrição Analítica das Atribuições: 1. Planejar, analisar, controlar e executar atividades de assessoria técnica, administrativa
nas diversas áreas de atuação da Autarquia; 2. Promover estudos de racionalização e provisões de natureza administrativa,
nas áreas de recursos humanos, material, finanças, desempenho organizacional e de atendimento ao público; 3. Analisar
processos e procedimentos sobre os aspectos técnicos, administrativos, operacionais, financeiros e orçamentários, inclusive
quanto  à  regularidade  de  sua  instrução;  4.  Analisar  relatórios  e  registros  sobre  custos  com  prestadores  de  serviços
credenciados de acordo com parâmetros comparativos estabelecidos; 5. Verificar o cumprimento de normas constitucionais,
leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos normativos aplicáveis às áreas de atuação da Autarquia; 6. Realizar
atividades  de  gerenciamento,  administração  e  operacionalização  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS/RS,
relacionadas com a arrecadação, gestão de recursos e fundos previdenciários, bem como com a concessão, pagamento e
manutenção  dos  benefícios  de  aposentadorias  e  pensões;  7.  Gerir,  executar,  controlar  e  certificar  procedimentos  de
compensação  previdenciária;  8.  Participar  de comissões  encarregadas do  desenvolvimento  ou execução  de projetos  ou
atividades nas áreas de atuação da Autarquia; 9. Executar outras atividades correlatas ou as que lhe venham a ser atribuídas
de acordo com sua habilitação profissional.

CARGO 402: ANALISTA EM PREVIDÊNCIA - ANALISTA DE SISTEMAS

Requisitos:  Ensino Superior Completo em Ciências ou Engenharia da Computação em curso  reconhecido/registrado pelo
Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional.

Atribuições:  Descrição  Sintética  das  Atribuições:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande  complexidade,  envolvendo
realização de serviços de assessoramento, emissão de pareceres relacionados às atividades do IPE Prev, supervisão de
trabalhos técnicos nas diversas áreas de atuação do órgão; elaboração de estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento
do sistema de previdência; execução de trabalhos nas áreas de informática, atuarial e estatística; bem como elaboração de
informações e pareceres na matéria de sua competência.
Descrição Analítica das Atribuições: 1. Planejar e executar políticas e atividades de coleta e análise de informações para o
desenvolvimento  ou  modificações  dos  sistemas  de  processamento  de  dados  implantados  na  Autarquia;  2.  Projetar,
supervisionar  e  especificar  os  sistemas  e  os  métodos  de  implantação/execução  dos  mesmos;  3.  Acompanhar  o
desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas de informação, analisando sua aplicabilidade e viabilidade na Autarquia; 4.
Realizar assessoria direta às diversas áreas administrativas e operacionais da Autarquia; 5. Gerar relatórios gerenciais e
operacionais, garantindo sua qualidade e confiabilidade; 6. Acompanhar o fluxo de informações, identificando pontos críticos e
propondo  ações  de  correção;  7.  Definir  objetivos  de  sistemas,  documentar  pesquisas,  codificar  aplicativos  e  analisar
resultados; 8. Participar de comissões encarregadas do desenvolvimento e execução de projetos e atividades nas diversas
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áreas de atuação da Autarquia; 9. Executar outras tarefas correlatas ou as que lhe venham a ser atribuídas de acordo com sua
habilitação profissional.

CARGO 403: ANALISTA EM PREVIDÊNCIA - CIÊNCIAS ATUARIAS

Requisitos: Ensino Superior Completo em Ciências Atuariais em curso reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação,
bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional.

Atribuições:  Descrição  Sintética  das  Atribuições:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande  complexidade,  envolvendo
realização de serviços de assessoramento, emissão de pareceres relacionados às atividades do IPE Prev, supervisão de
trabalhos técnicos nas diversas áreas de atuação do órgão; elaboração de estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento
do sistema de previdência; execução de trabalhos nas áreas de informática, atuarial e estatística; bem como elaboração de
informações e pareceres na matéria de sua competência.
Descrição Analítica das Atribuições: 1. Planejar, pesquisar, coletar, desenvolver e executar modelos matemáticos atuariais
direcionados  à  determinação  e  ao  acompanhamento  dos  riscos  e  reservas  atuariais  do  sistema  previdenciário  em
conformidade com a legislação vigente e os parâmetros gerenciais estabelecidos pela Autarquia; 2. Realizar planejamentos,
estudos, análises e projeções de natureza atuarial direcionado à gestão e ao controle do sistema previdenciário gerido pelo
IPE Prev;  3.  Prestar  assessoria direta às diversas áreas administrativas e operacionais  da Autarquia no atendimento  de
demandas operacionais que envolvam a formulação e aplicação de cálculos matemáticos/financeiros complexos; 4. Gerar
relatórios gerenciais e operacionais, garantindo sua qualidade e confiabilidade; 5. Participar de comissões encarregadas do
desenvolvimento e execução de projetos e atividades nas diversas áreas de atuação da Autarquia; 6. Executar outras tarefas
correlatas ou as que lhe venham a ser atribuídas de acordo com sua habilitação profissional.

CARGO 404: ANALISTA EM PREVIDÊNCIA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Requisitos: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis em curso reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação,
bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional.

Atribuições:  Descrição  Sintética  das  Atribuições:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande  complexidade,  envolvendo
realização de serviços de assessoramento, emissão de pareceres relacionados às atividades do IPE Prev, supervisão de
trabalhos técnicos nas diversas áreas de atuação do órgão; elaboração de estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento
do sistema de previdência; execução de trabalhos nas áreas de informática, atuarial e estatística; bem como elaboração de
informações e pareceres na matéria de sua competência.
Descrição Analítica das Atribuições:  1. Planejar, analisar,  controlar,  executar e conciliar  operações e registros sobre fatos
contábeis,  patrimoniais,  financeiros,  fiscais  e  orçamentários  em consonância  com a  legislação  e  os  sistemas  contábeis
pertinentes;  2.  Analisar  processos  e  procedimentos  sob  os  aspectos  técnicos,  administrativos,  operacionais,  financeiros,
contábeis e orçamentários, inclusive quanto à regularidade de sua instrução; 3. Analisar registros contábeis e relatórios sobre
custos com prestadores de serviços de acordo com parâmetros comparativos estabelecidos; 4. Analisar relatórios gerenciais e
métodos estatísticos indicados por especialistas na auditoria das contas; 5. Verificar o cumprimento de normas constitucionais,
leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos normativos aplicáveis às áreas de atuação da Autarquia; 6. Realizar
atividades de gerenciamento, administração e operacionalização do RPPS/RS, relacionadas com a arrecadação, gestão de
recursos e fundos previdenciários, bem como com a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios de aposentadorias
e pensões; 7. Gerir, executar, controlar e certificar procedimentos de compensação previdenciária; 8. Participar de comissões
encarregadas do desenvolvimento e execução de projetos ou atividades nas diversas áreas de atuação da Autarquia;  9.
Executar outras atividades correlatas ou as que lhe venham a ser atribuídas de acordo com sua habilitação profissional.

CARGO 405: ANALISTA EM PREVIDÊNCIA - DIREITO

Requisitos: Ensino Superior Completo em Direito em curso reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação, bem como
registro no respectivo órgão de fiscalização profissional.

Atribuições:  Descrição  Sintética  das  Atribuições:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande  complexidade,  envolvendo
realização de serviços de assessoramento, emissão de pareceres relacionados às atividades do IPE Prev, supervisão de
trabalhos técnicos nas diversas áreas de atuação do órgão; elaboração de estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento
do sistema de previdência; execução de trabalhos nas áreas de informática, atuarial e estatística; bem como elaboração de
informações e pareceres na matéria de sua competência.
Descrição Analítica das Atribuições: 1. Planejar, organizar, coordenar e executar as atividades de assessoramento jurídico às
diversas  áreas  de  atuação  da  Autarquia,  subsidiando  a  Setorial  da  Procuradoria-Geral  do  Estado;  2.  Analisar  e  emitir
informações de natureza jurídica  sobre  processos  administrativos  envolvendo acordos,  convênios,  contratos,  licitações  e
solicitações administrativas, relativas à aplicação ou interpretação de normas internas e/ou dispositivos legais; 3. Elaborar e
analisar minutas de contratos, atos normativos internos e externos, consolidar e organizar a jurisprudência de interesse da
Instituição,  orientando  o  cliente  interno  e  externo;  4.  Verificar  o  cumprimento  de  normas  constitucionais,  leis,  decretos,
regulamentos, resoluções e outros atos normativos aplicáveis às áreas de atuação da Autarquia; 5. Realizar atividades de
gerenciamento,  administração e operacionalização do RPPS/RS, relacionadas com a arrecadação,  gestão de recursos e
fundos previdenciários, bem como com a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios de aposentadorias e pensões;
6.  Gerir,  executar,  controlar  e  certificar  procedimentos  de  compensação  previdenciária;  7.  Participar  de  comissões
encarregadas do desenvolvimento  e execução de projetos  e atividades  nas diversas  áreas de atuação da Autarquia;  8.
Executar outras atividades correlatas ou as que lhe venham a ser atribuídas de acordo com sua habilitação profissional.
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CARGO 406: ANALISTA EM PREVIDÊNCIA - ECONOMIA

Requisitos:  Ensino  Superior  Completo  em  Ciências  Econômicas  em  curso  reconhecido/registrado  pelo  Ministério  da
Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional.

Atribuições:  Descrição  Sintética  das  Atribuições:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande  complexidade,  envolvendo
realização de serviços de assessoramento, emissão de pareceres relacionados às atividades do IPE Prev, supervisão de
trabalhos técnicos nas diversas áreas de atuação do órgão; elaboração de estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento
do sistema de previdência; execução de trabalhos nas áreas de informática, atuarial e estatística; bem como elaboração de
informações e pareceres na matéria de sua competência.
Descrição  Analítica  das  Atribuições:  1.  Analisar  o  ambiente  econômico;  2.  Elaborar  e  executar  projetos  de  pesquisa
econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros; 3. Participar do planejamento estratégico e de curto prazo
e avaliar as políticas de impacto para o Instituto; 4. Gerir a programação econômico-financeira; 5. Examinar as finanças da
Autarquia;  6.  Realizar  análises  econômico-financeiras;  7.  Fazer  estudos gerais  sobre as finanças públicas;  8.  Orientar  e
coordenar grupos de trabalho,  incumbidos de pesquisas econômicas em geral;  9.  Planejar,  organizar,  coordenar,  auditar,
controlar e executar atividades de natureza técnico profissional nas diversas áreas de atuação da Autarquia; 10. Realizar
planejamentos,  estudos,  análises  e  projeções  de  natureza  econômica,  financeira  e  orçamentária,  envolvendo  atividades
técnico-administrativas relacionadas à gestão e ao controle da previdência gerida pelo IPE Prev; 11. Analisar relatórios e
registros sobre custos com prestadores de serviços de acordo com parâmetros comparativos estabelecidos;  12.  Analisar
processos e procedimentos sob os aspectos técnicos, administrativos, operacionais, financeiros, contábeis e orçamentários,
inclusive quanto à regularidade de sua instrução; 13. Realizar atividades de gerenciamento, administração e operacionalização
do RPPS/RS, relacionadas com a arrecadação, gestão de recursos e fundos previdenciários, bem como com a concessão,
pagamento  e  manutenção  dos  benefícios  de  aposentadorias  e  pensões;  14.  Gerir,  executar,  controlar  e  certificar
procedimentos  de  compensação  previdenciária;  15.  Verificar  o  cumprimento  de  normas  constitucionais,  leis,  decretos,
regulamentos, resoluções e outros atos normativos aplicáveis às áreas de atuação da Autarquia; 16. Participar de comissões
encarregadas do desenvolvimento e execução de projetos ou atividades nas diversas áreas de atuação da Autarquia; 17.
Executar outras atividades correlatas ou as que lhe venham a ser atribuídas de acordo com sua habilitação profissional.

CARGO 407: ANALISTA EM PREVIDÊNCIA - ENGENHARIA CIVIL

Requisitos:  Ensino Superior Completo em Engenharia Civil em curso reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação,
bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional.

Atribuições:  Descrição  Sintética  das  Atribuições:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande  complexidade,  envolvendo
realização de serviços de assessoramento, emissão de pareceres relacionados às atividades do IPE Prev, supervisão de
trabalhos técnicos nas diversas áreas de atuação do órgão; elaboração de estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento
do sistema de previdência; execução de trabalhos nas áreas de informática, atuarial e estatística; bem como elaboração de
informações e pareceres na matéria de sua competência.
Descrição Analítica das Atribuições: 1. Planejar, projetar, fiscalizar, vistoriar e coordenar a execução de trabalhos técnicos na
execução de obras de construção, manutenção, reformulação e alienação e permuta do patrimônio imobiliário do Instituto; 2.
Executar vistorias, especificações, orçamentos e estudos técnicos pertinentes ao desenvolvimento das atividades da área; 3.
Realizar  vistorias  quanto  às  instalações  dos  entes  credenciados;  4.  Acompanhar  equipes  multiprofissionais  realizando
atividades atinentes a sua área de formação; 5. Gerar relatórios gerenciais e operacionais, mantendo atualizado o cadastro de
imóveis da Autarquia; 6. Realizar o inventário e a reavaliação anual dos imóveis pertencentes ao patrimônio da Autarquia para
fins de encerramento do exercício; 7. Participar de comissões encarregadas do desenvolvimento e execução de projetos e
atividades nas diversas áreas de atuação da Autarquia; 8. Executar outras tarefas correlatas ou as que lhe venham a ser
atribuídas de acordo com sua habilitação profissional.

CARGO 408: PERITO E AUDITOR MÉDICO

Requisitos:  Ensino Superior  Completo em Medicina,  em curso registrado/reconhecido pelo Ministério da Educação, bem
como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional.

Atribuições: Descrição Sintética das Atribuições: Prestar serviços em sua área de atuação, com a realização de trabalhos de
defesa e proteção dos beneficiários do IPE Prev,  bem como realização de perícias médicas nas áreas de previdência e
trabalho.
Descrição Analítica das Atribuições: 1. Prestar serviços técnicos em sua área de atuação, proceder a estudos de natureza
técnica na área de perícia previdenciária e do trabalho, elaborar informações e pareceres/laudos em matéria de competência
da Autarquia; 2. Pesquisar, planejar, coordenar e executar atividades técnicas aplicadas à área de atuação da Autarquia,
incluindo  a  execução  da  atividade  médico-pericial;  3.  Realização  de  exames  médico-periciais,  bem  como  revisão  de
conclusões médicas; 4. Prestar assessoria técnica aos processos administrativos e judiciais relativos a sua área de atuação; 5.
Analisar  e  emitir  pareceres  técnicos  de  avaliação  para  fins  de  habilitação  aos  benefícios  previdenciários  cobertos  pelo
RPPS/RS,  bem  como  sobre  procedimentos  clínicos,  faturas,  diagnósticos  e  solicitações  pertinentes  à  área  de  perícia
previdenciária e do trabalho; 6. Analisar relatórios gerenciais e métodos estatísticos indicados por especialistas na auditoria
das contas, atender os beneficiários no processo de orientação quanto ao solicitado; 7. Registrar o resultado das auditorias de
contas; 8. Realizar o controle, a avaliação e a revisão técnica das contas e faturas dos prestadores de serviços; 9. Prestar
serviços em equipes multiprofissionais para avaliação de solicitação de benefício; 10. Elaborar protocolos de atendimento e
promoção de programas preventivos; 11. Prestar assessoria técnica manifestando-se nos processos administrativos e judiciais
relativos às áreas de perícia previdenciária; 12. Avaliar as regras de credenciamento, aplicação e desempenho da rede de
profissionais credenciados para o periciamento previdenciário e de trabalho; 13. Executar atividades inerentes à Medicina do
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Trabalho;  14.  Realizar  perícias  médicas  previdenciárias  e  de  trabalho;  15.  Participar  de  eventos  técnicos  e  cursos  de
qualificação profissional, bem como de comissões encarregadas do desenvolvimento ou execução de projetos ou atividades
nas áreas de atuação da Autarquia; 16. Executar outras atividades correlatas ou as que lhe venham a ser atribuídas de acordo
com sua habilitação profissional.
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