MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
ANEXO I – DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
NÍVEL TÉCNICO
CARGO: 301 - TÉCNICO DO MPRR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Requisitos: Escolaridade: Nível Médio completo; Habilitação Legal Específica: certificado de conclusão de curso técnico na
área de Tecnologia da Informação, devidamente reconhecido.
Atribuições: realizar trabalho de apoio no desenvolvimento de sistemas de informação finalísticos e corporativos, de acordo
com as metodologias, normas, técnicas e padrões adotados na organização; apoiar as atividades de planejamento,
instalação, implantação, configuração e gerenciamento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, zelando pela
qualidade do atendimento; apoiar as atividades de prospecção de soluções tecnológicas disponíveis no mercado, elaborando
e validando especificações técnicas para contratação; acompanhar o processo de contratação de bens e serviços de TI,
inclusive a fase de execução; prestar apoio tecnológico às unidades da organização em tarefas relacionadas à tecnologia da
informação e comunicação; e contribuir para a implementação de processos de segurança da informação e comunicação;
outras atividades correlatas à área de atuação.
CARGO: 302 - TÉCNICO DO MPRR - APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Requisitos: Escolaridade: Nível Médio completo; Habilitação Legal Específica: não exigida.
Atribuições: prestar assistência aos membros do Ministério Público e aos órgãos administrativos e técnicos a que esteja
submetido; desempenhar funções técnicas e administrativas de baixa e média complexidade; atender ao público interno e
externo prestando informações sobre o andamento dos processos e dos procedimentos; reduzir a termo as
reclamações/declarações recebidas; supervisionar e executar atividades de protocolo e arquivo de documentos em seu local
de trabalho; secretariar reuniões, elaborar e digitar pautas de publicação, entre outras atividades administrativas e de mesma
natureza e grau de complexidade que lhes forem cometidas; expedir e controlar correspondências, processos e expedientes,
preenchendo guias e outros documentos necessários; elaborar certidões e relatórios de sua competência; manter a sequência
e o controle dos documentos recebidos e expedidos; proceder à movimentação de processos internos, conforme
determinação; realizar diligências externas; executar outras atividades correlatas.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401: ANALISTA DO MPRR - ARQUITETO
Requisitos: Escolaridade: Curso superior completo, em nível de graduação; Habilitação Legal Específica: Curso superior em
Arquitetura ou em Arquitetura e Urbanismo, devidamente reconhecido; Registro Profissional no Órgão de Classe
Competente.
Atribuições: realizar perícias, exames, vistorias, avaliações e estudos técnicos para a elaboração de anteprojetos e projetos
de obras arquitetônicas de interesse do Ministério Público; coletar e analisar dados documentais e de campo; prestar
informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios, indicando a fundamentação técnica, métodos e
parâmetros aplicados; atuar em processos administrativos, extrajudiciais e judiciais quando demandado pela autoridade
competente; participar de eventos externos e reuniões técnicas quando se fizer necessário em razão de sua especialidade;
assessorar tecnicamente comissões, grupos e equipes de trabalho constituídos pela autoridade competente e demais
atividades regulamentadas pelo Conselho e Arquitetura e Urbanismo; planejar, orientar, elaborar, coordenar, fiscalizar e
acompanhar a execução de projetos, obras e serviços técnicos pertinentes ao Órgão; prestar assessoria na contratação dos
serviços relativos à sua área de atuação; outras atividades correlatas à sua área de atuação.
CARGO 402: ANALISTA DO MPRR - ASSISTENTE SOCIAL
Requisitos: Escolaridade: Curso superior completo, em nível de graduação; Habilitação Legal Específica: Curso superior em
Serviço Social, devidamente reconhecido; Registro Profissional no Órgão de Classe Competente.
Atribuições: assessorar os membros do Ministério Público, em processos judiciais e extrajudiciais, por meio de perícias,
avaliações, vistorias e estudos sociais fundamentados em conhecimentos técnico-científicos especializados, elaborando
relatórios, laudos e pareceres, a fim de subsidiar a atuação finalística da instituição; elaborar estudos e pesquisas
relacionados às expressões da questão social e temáticas que envolvam a defesa dos direitos humanos, bem como avaliar
políticas públicas, planos, programas e projetos correlatos, produzindo relatórios e pareceres, observando as atribuições
regimentais de sua área de lotação; prestar assessoramento técnico em Serviço Social na elaboração e implementação da
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política de gestão de pessoas do órgão; propor, planejar, supervisionar, coordenar, executar e avaliar projetos de interesse
do Ministério Público, relacionados às atividades profissionais, buscando interlocução com as redes sociais e parcerias com
outras instituições, observando suas atribuições; emitir parecer técnico inerente à sua área de atuação, sempre que
requerido pela Coordenação de Saúde da instituição, pela Junta Médica Oficial, pela Diretoria de Recursos Humanos e/ou
autoridade competente; e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas
pela autoridade superior.
CARGO 403: ANALISTA DO MPRR - ENGENHEIRO CIVIL
Requisitos: Escolaridade: Curso superior completo, em nível de graduação; Habilitação Legal Específica: Curso superior na
área de Engenharia Civil, devidamente reconhecido; Registro Profissional no Órgão de Classe Competente.
Atribuições: realizar perícias, exames, vistorias, avaliações e estudos técnicos acerca da viabilidade para a execução de
projetos e construções, ampliações e/ou reformas de prédios; coletar e analisar dados documentais e de campo; prestar
informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios, indicando a fundamentação técnica, métodos e
parâmetros aplicados; atuar em processos administrativos, extrajudiciais e judiciais quando demandado pela autoridade
competente; participar de eventos externos e reuniões técnicas quando se fizer necessário em razão de sua especialidade;
assessorar tecnicamente comissões, grupos e equipes de trabalho constituídos pela autoridade competente em atividades
que demandem conhecimentos específicos de sua área de atuação; planejar, orientar, elaborar, coordenar, fiscalizar e
acompanhar a execução de projetos, obras e serviços técnicos na área de engenharia; prestar assessoria na contratação
dos serviços relativos à sua área de atuação; outras atividades correlatas.
CARGO 404: ANALISTA DO MPRR - PEDAGOGO
Requisitos: Escolaridade: Curso superior completo, em nível de graduação; Habilitação Legal Específica: Curso superior em
Pedagogia, devidamente reconhecido.
Atribuições: assessorar os membros do Ministério Público nas atividades finalísticas da instituição por meio da realização
de exames, vistorias, avaliações e estudos técnicos demandados; coletar e analisar dados documentais e de campo; prestar
informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios, indicando a fundamentação técnica, métodos e
parâmetros aplicados; atuar em processos administrativos, extrajudiciais e judiciais quando demandado pela autoridade
competente; participar de eventos externos e reuniões técnicas quando se fizer necessário em razão de sua especialidade;
assessorar tecnicamente comissões, grupos e equipes de trabalho constituídos pela autoridade competente em atividades
que demandem conhecimentos específicos de sua área de atuação; planejar, organizar, avaliar e executar atividades
técnico-pedagógicas e administrativas na área de educação, inclusive corporativa; atuar em sistemas de avaliação de ações
de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E); outras atividades correlatas à sua área de atuação.
CARGO 405: ANALISTA DO MPRR - PSICÓLOGO
Requisitos: Escolaridade: Curso superior completo, em nível de graduação; Habilitação Legal Específica: Curso superior em
Psicologia, devidamente reconhecido; Registro Profissional no Órgão de Classe Competente.
Atribuições: assessorar os membros do Ministério Público na atuação finalística da instituição por meio de conhecimentos
técnicos e científicos especializados da Psicologia, incluindo atendimento a demandas periciais e análises fora de sede de
trabalho e emissão de parecer sobre a problemática apresentada; prestar o assessoramento técnico na implantação da
política de gestão de pessoas da instituição; atuar nos diversos processos de gestão de pessoas; desenvolver o
acompanhamento funcional; fazer diagnóstico contextual do ambiente e da dinâmica das equipes; promover ações de
aprimoramento de desempenho, elaborar diagnósticos, elaborar planejamento e intervenções organizacionais; desenvolver
ações destinadas ao aprimoramento das relações socioprofissionais e à prevenção de riscos psicossociais no trabalho; fazer
avaliação e acompanhamento psicológico em saúde no trabalho e emitir documentos técnicos; prestar assessoramento
técnico na implantação das políticas de saúde da instituição; prestar acolhimento, avaliação, orientação, acompanhamento
psicológico e encaminhamentos em saúde mental, incluindo procedimentos efetuados em ambientes diversos da sede de
trabalho; atuar na assistência psicológica e na educação em saúde com vistas à prevenção de doenças e à promoção de
saúde mental e integral, no âmbito individual e coletivo; efetuar perícia psicológica para autorização de tratamentos externos,
pertinentes a sua área de competência; desenvolver estudos técnicos e pesquisas em Psicologia nas diferentes áreas de
atuação no Ministério Público; desenvolver outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser
determinadas pela autoridade competente/chefia imediata, observadas as atribuições regimentais da sua área de lotação e
os limites previstos à atuação conforme regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia; outras atividades correlatas à
sua área de atuação.
CARGO 406: ANALISTA DO MPRR - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA/ SUPORTE E INFRAESTRUTURA/
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Requisitos: Escolaridade: Curso de graduação de nível superior na área de Tecnologia da Informação, devidamente
reconhecido.
Atribuições: realizar a gestão de projetos de desenvolvimento de sistemas de informação finalísticos e corporativos,
incluindo a análise, a implementação, os testes, a manutenção e a documentação de acordo com as metodologias, normas,
técnicas e padrões adotados na organização; identificar necessidades da organização e prospectar soluções tecnológicas
disponíveis no mercado, elaborando e validando especificações técnicas para contratação; acompanhar o processo de
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contratação de bens e serviços de TI, inclusive a fase de execução; realizar a gestão e a implementação da governança de
TI; atender o usuário dos sistemas; participar em atividades de consultoria, suporte técnico e capacitação de usuários e
desenvolvedores; realizar a gestão de projetos, de instalação, configuração e manutenção dos serviços de rede, bancos de
dados e ambientes operacionais, monitorando os níveis de qualidade; estabelecer e monitorar processos, normas e padrões
para a infraestrutura tecnológica, inclusive os relacionados à segurança da informação e comunicação; estabelecer e
assegurar os níveis de qualidade dos serviços de suporte e infraestrutura; prestar suporte à área de desenvolvimento de
aplicações, registrar ocorrências, orientar usuários, acompanhar e eliminar falhas; desenvolver, coordenar e definir
atividades de suporte operacional, configuração e instalação de hardware, manutenção e instalação de serviços e sistemas
operacionais em servidores de rede; elaborar e gerenciar ações de contingência dos serviços de tecnologia da informação e
comunicação; gerenciar ambientes computacionais do ponto de vista de segurança da informação, mantendo-os estáveis e
seguros, e participando na definição da arquitetura tecnológica para segurança da informação; apoiar o planejamento e a
elaboração de políticas, técnicas, normas, padrões e infraestrutura de segurança, com alinhamento continuado com as
demais áreas gerenciais e operacionais; analisar e monitorar as ações e os ativos de segurança da informação; analisar
sistemas, infraestrutura, processos e pessoas; levantar vulnerabilidades; mapear e avaliar riscos de tecnologia da
informação; atuar de forma preventiva e corretiva em relação a incidentes de segurança; propor soluções de segurança da
informação e melhorias para a segurança do ambiente; elaborar especificações técnicas e toda a documentação de estudos
preliminares de contratações, dentro da sua área de atuação; zelar pela qualidade do atendimento em sua área de atuação;
emitir pareceres técnicos; elaborar relatórios; realizar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.
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