
ANEXO 1 

REQUISITOS E DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO:  ASSISTENTE SOCIAL 

NÍVEL: E 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 

     Curso Superior completo em Serviço Social 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

    Registro no Conselho Competente. Lei nº 8662/93.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 

direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas 

de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em 

diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação 

e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:  

• Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições: 

Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos instituídos, rotinas da 

instituição, cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, códigos e legislação e 

sobre processos, procedimentos e técnicas; ensinar a otimização do uso de recursos; 

organizar e facilitar; assessorar na elaboração de programas e projetos sociais; organizar 

cursos, palestras, reuniões. 

• Planejar políticas sociais: 

Elaborar   planos, programas e projetos específicos; delimitar o problema; definir público-

alvo, objetivos, metas e metodologia; formular propostas; estabelecer prioridades e critérios 

de atendimento; programar atividades. 

• Pesquisar a realidade social: 

Realizar estudo socioeconômico; pesquisar interesses da população; perfil dos usuários; 

características da área de atuação; informações in loco; entidades e instituições; realizar 

pesquisas bibliográficas e documentais; estudar viabilidade de projetos propostos; coletar, 

organizar, compilar, tabular e difundir dados. 

• Executar procedimentos técnicos: 

Registrar atendimentos; informar situações-problema; requisitar acomodações e vagas em 

equipamentos sociais da IFE; formular relatórios, pareceres técnicos e rotinas e 

procedimento; formular instrumental (formulários, questionários, etc). 

• Monitorar as ações em desenvolvimento: 

Acompanhar e acompanhar resultados da execução de programas, projetos e planos; 

analisar as técnicas utilizadas; apurar custos; verificar atendimento dos compromissos 

acordados com o usuário; criar critérios e indicadores para avaliação; aplicar instrumentos 

de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e programas, projetos e planos propostos; 

avaliar satisfação dos usuários. 

• Articular recursos disponíveis: 

Identificar equipamentos sociais disponíveis; identificar recursos financeiros disponíveis; 

negociar com entidades e instituições; formar uma rede de atendimento; identificar vagas 

no mercado de trabalho para colocação; realocar recursos disponíveis; participar de 

comissões técnicas. 

• Coordenar equipes e atividades: 

Coordenar projetos e grupos de trabalho; recrutar selecionar e pessoal; participar do 



planejamento de atividades de treinamento e avaliação de desempenho dos recursos 

humanos da instituição. 

• Desempenhar tarefas administrativas: 

Providenciar documentação oficial; cadastrar usuários, entidades e recursos; controlar fluxo 

de documentos; administrar recursos financeiros; controlar custos; controlar dados 

estatísticos. 

• Utilizar recursos de Informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO:  ENGENHEIRO / ÁREA: ELÉTRICA 

NÍVEL: E 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 

Curso Superior completo em Engenharia Elétrica 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

Registro no Conselho competente. Lei 5.194/66, Lei 8.195/91 que altera a Lei 5.194/66. 

DESCRIÇÃO DE SUMÁRIA DO CARGO:  

Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, orçar e contratar 

empreendimentos; coordenar a operação e a manutenção dos mesmos. Controlar a 

qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados. Elaborar normas e 

documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:  

• Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; elaborar estudos, planejamentos, 

projetos e especificações em geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, 

exploração de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. 

• Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e 

consultoria; dar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. 

• Desempenhar atividades de análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica. 

• Elaborar orçamento; realizar atividades de padronização, mensuração, e controle de 

qualidade. 

• Executar e fiscalizar obras e serviços técnicos; conduzir equipe de instalação, montagem, 

operação, reparo ou manutenção. 

• Elaborar projetos, assessorando e supervisionando a sua realização. 

• Orientar e controlar processo de produção ou serviço de manutenção. 

• Projetar a forma de produtos industriais; instalações e sistemas. 

• Pesquisar e elaborar processos. 

• Estudar e estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de materiais e 

equipamentos, bem como de gerenciamento de pessoal. 

• Utilizar recursos de Informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAÇÃO DO CARGO:  MÉDICO VETERINÁRIO / CLINICA MÉDICA DE 

ANIMAIS DE COMPANHIA 

NÍVEL: E 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 

     Curso Superior completo em Medicina Veterinária  

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

     Registro no Conselho competente. Leiº 5.517/68 e Decreto 64.704/69. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem 

estar animal; podem promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; desenvolver 

atividades de pesquisa e extensão; atuar nas produções industrial e tecnológica e no 

controle de qualidade de produtos Fomentar produção animal; atuar nas áreas de 

biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; 

assessoram a elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:  

• Fomentar produção animal: 

Dimensionar plantel; estudar viabilidade econômica da atividade; estabelecer interface 

entre informática e produção animal; realizar análise zootécnica; realizar diagnóstico de 

eficiência produtiva; desenvolver programas de controle sanitário de plantéis; elaborar 

projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; desenvolver programas de 

melhoramento genético; avaliar características reprodutivas de animais; elaborar programas 

de nutrição animal; projetar instalações para animais; supervisionar implantação e 

funcionamento dos sistemas de produção; aprimorar 

projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; supervisionar qualidade dos 

ingredientes utilizados na alimentação animal; orientar criação de animais silvestres em 

cativeiro; controlar serviços de inseminação artificial; adaptar tecnologia de informática à 

produção animal. 

• Praticar clínica médica veterinária, em todas as suas especialidades: 

Realizar e interpretar resultados exame clínico de animais; diagnosticar patologias; 

prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção; realizar sedação, 

anestesia, e tranquilização de animais; realizar cirurgias e intervenções de odontologia 

veterinária; coletar material para exames laboratoriais; realizar exames auxiliares de 

diagnóstico; realizar necropsias. 

• Exercer defesa sanitária animal: 

Elaborar diagnóstico situacional para elaboração de programas; elaborar e executar 

programas de controle e erradicação de doenças; coletar material para diagnóstico de 

doenças; executar atividades de vigilância epidemiológica; realizar sacrifício de animais; 

analisar relatório técnico de produtos de uso veterinário; analisar material para diagnóstico 

de doenças; avaliar programas de controle e erradicação de doenças; notificar doenças de 

interesse à saúde animal; controlar trânsito de animais, eventos agropecuários e 

propriedades. 

• Promover saúde pública: 

Analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; avaliar riscos do uso de 

insumos; coletar e analisar produtos para análise laboratorial; inspecionar produtos de 

origem animal; fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; elaborar programas de 

controle e erradicação de zoonoses; elaborar programas de controle de pragas e vetores; 

executar programas de controle de qualidade de alimentos; executar programas de controle 

e erradicação de zoonoses; executar programas de controle de pragas e vetores; orientar 



acondicionamento e destino de lixo causador de danos à saúde pública; elaborar programas 

de controle de qualidade de alimentos; notificar ocorrências de zoonoses às autoridades 

competentes. 

• Elaborar laudos, pareceres e atestados: 

Emitir atestado de saúde animal; emitir laudo de necrópsia; emitir parecer técnico; emitir 

laudo técnico; realizar atividades de peritagem em demandas judiciais; elaborar projetos 

técnicos. 

• Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade de produtos: 

Executar análises laboratoriais de controle de qualidade; monitorar padrões de qualidade de 

matérias-primas e produtos; testar produtos, equipamentos e processos; desenvolver novos 

produtos; aprimorar produtos. 

• Atuar na área de biotecnologia: 

Manipular genes e embriões de animais; manipular microorganismos e subunidades, para 

utilização em processos biotecnológicos; utilizar técnicas de criopreservação de material 

biológico; realizar fertilização in vitro; desenvolver produtos com técnica de biologia 

molecular; participar em comissões de biossegurança; adotar medidas de biossegurança. 

• Utilizar recursos de Informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO:TECNÓLOGO / GESTÃO AMBIENTAL 

NÍVEL: E 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 

     Curso Superior completo em Gestão Ambiental  

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 

     Registro no Conselho competente. 

DESCRIÇÃO DE SUMÁRIA DO CARGO: 

Estudar, planejar, projetar, especificar e executar projetos específicos na área de atuação. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:  

• Conduzir e acompanhar o desenvolvimento do projeto. 

• Executar projetos. 

• Estudar a viabilidade técnica-econômica. 

• Assistir e dar suporte técnico ao projeto. 

• Controlar atividades inerentes ao projeto. 

• Utilizar recursos de Informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

 


