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EDITAL Nº. 001/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
 

ANEXO IV – DOS CARGOS, QUALIFICAÇÃO E REQUISITOS 
 
 
ENSINO 2º GRAU: 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Requisito: Ensino médio completo (2º grau) 
Descrição Sumária de Atividades: Atender público, executar e controlar serviços administrativos 
de qualquer grau de complexidade, gerando, mantendo e expedindo informações. 
 
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - 2º GRAU: 
 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – ELETROMECÂNICA 
Requisito: Curso técnico de 2º grau em Eletromecânica completo e registro no sistema Confea-
Crea. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional, 
na área requerida pelo CREA-MG para a qual foi designado. 
 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
Requisitos: Curso técnico de 2º grau na área de Tecnologia de Informação completo. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional, 
na área requerida pelo CREA-MG para a qual foi designado. 
 
FISCAL NÍVEL MÉDIO - 2º GRAU: 
 
FISCAL DE NÍVEL TÉCNICO  
Requisito: Formação em nível técnico de 2º grau, de acordo com as modalidades exigidas para 
cada regional, conforme Anexo II e registro no sistema CONFEA-CREA. Carteira Nacional de 
Habilitação, no mínimo categoria B, com disponibilidade para viagens. 
Descrição Sumária de Atividades: Fiscalizar o exercício e as atividades profissionais em 
empreendimentos e serviços quanto às exigências estabelecidas na legislação do Sistema 
CONFEA/CREA’s, dirigindo, se necessário, veículos disponibilizados pelo CREA-MG. 
Executar atividades de natureza técnica, em nível de Ensino Médio, na especialidade em que tiver 
sido admitido no CREA-MG. 
 
 
ENSINO - 3º GRAU: 
 
PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR REGULAMENTADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA’S 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – ÁREA DA AGRONOMIA 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Engenharia Agronômica, Engenharia 
Agrícola, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca ou Meteorologia, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); registro no sistema Confea-Crea 
e experiência mínima profissional de 6 (seis) meses em sua área de formação, contados do registro 
no CREA de origem.  
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos,  planejamento, normalização, organização e controle 
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou,  nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
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profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
natureza, código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, ou; Exercer as 
atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual foi 
designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Engenharia Civil, Engenharia de 
Fortificação e Construção, Engenharia de Operação Civil, Engenharia Industrial Civil, Engenharia 
Rodoviária, Engenharia Sanitária, Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica, Engenharia Militar ou 
Engenharia Ambiental; registro no sistema Confea-Crea e experiência mínima profissional de 6 
(seis) meses em sua área de formação, contados do registro no CREA de origem. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos,  planejamento, normalização, organização e controle 
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou,  nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
natureza, código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, ou; Exercer as 
atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual foi 
designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – ÁREA DA AGRIMENSURA 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Agrimensura, Engenharia de 
Agrimensura, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Geodésia, Engenharia em Topografia Rural, 
Geografia com Bacharelado ou Engenharia em Topografia; registro no sistema Confea-Crea e 
experiência mínima profissional de 6 (seis) meses em sua área de formação, contados do registro 
no CREA de origem. 
Descrição Sumária de Atividades:Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos, planejamento, normalização, organização e controle 
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou,  nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
natureza, código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, ou; Exercer as 
atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual foi 
designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia 
Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 
de Operação, Eletrotécnica, Eletrônica ou Telecomunicações - Engenharia de Produção Elétrica; 
registro no sistema Confea Crea e experiência mínima profissional de 6 (seis) meses em sua área 
de formação, contados do registro no CREA de origem. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos, planejamento, normalização, organização e controle  
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou,  nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
natureza, código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, ou; Exercer as 
atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual foi 
designado. 
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PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA E METALURGIA 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Engenharia Mecânica ou Engenharia  
Metalúrgica; registro no sistema Confea-Crea e experiência mínima profissional de 6 (seis) meses 
em sua área de formação, contados do registro no CREA de origem. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos,  planejamento, normalização, organização e controle 
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou,  nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
natureza, código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, ou; Exercer as 
atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual foi 
designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – ÁREA DA ENGENHARIA QUÍMICA 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Engenharia Química, Engenharia 
de Alimentos, Engenharia de Operação ou Engenharia de Produção Têxtil, Engenharia de Operação 
Petroquímica, Engenharia de Operação ou Produção Química, Engenharia de Materiais, 
Engenharia de Produção de Materiais ou Engenharia Industrial Química; registro no sistema 
Confea-Crea e experiência mínima profissional de 6 (seis) meses em sua área de formação, 
contados do registro no CREA de origem. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos,  planejamento, normalização, organização e controle 
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou,  nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
natureza, código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, ou; Exercer as 
atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual foi 
designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR –ÁREA DA GEOLOGIA E MINAS 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Engenharia de Minas, Engenharia 
Geológica, Geologia ou Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo; registro no sistema 
Confea-Crea e experiência mínima profissional de 6 (seis) meses em sua área de formação, 
contados do registro no CREA de origem. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos, planejamento, normalização, organização e controle 
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou,  nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
natureza, código de defesa do consumidor e aspectos  qualitativos  e de  segurança,  ou;  Exercer 
as atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual 
foi designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Engenharia de Produção; registro 
no sistema Confea-Crea e experiência mínima profissional de 6 (seis) meses em sua área de 
formação, contados do registro no CREA de origem. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos, planejamento, normalização, organização e controle 
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou, nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
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natureza, código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, ou; Exercer as 
atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual foi 
designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR –ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Engenharia de Segurança do 
Trabalho ou curso completo de nível superior de graduação em Engenharia com especialização em 
Engenharia de Segurança do Trabalho; registro no sistema Confea-Crea e experiência mínima 
profissional de 6 (seis) meses em sua área de formação, contados do registro no CREA de origem. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos, planejamento, normalização, organização e controle 
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou, nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
natureza, código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, ou; Exercer as 
atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual foi 
designado. 
 
FISCAL DE NÍVEL SUPERIOR  
Requisito: Curso completo de nível superior nas áreas previstas nos Anexos III e IV e registro no 
sistema Confea-Crea. Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B e disponibilidade 
para viagens. 
Descrição Sumária de Atividades: Fiscalizar e orientar o exercício e as atividades profissionais, 
em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer natureza, 
código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, dirigindo, se necessário, 
veículos disponibilizados pelo CREA-MG. 
 
 
PROFISSIONAL NIVEL SUPERIOR NÃO REGULAMENTADO PELO SISTEMA 
CONFEA/CREA’S 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - ARQUITETURA 
Requisito: Curso completo de nível superior de graduação em Arquitetura; registro no sistema 
CAU/BR e experiência mínima profissional de 6 (seis) meses em sua área de formação, contados 
do registro no CAU de origem. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades de análise, assessoria, estudo de 
legislações, emissão de pareceres técnicos, planejamento, normalização, organização e controle 
em assuntos de interesse do CREA-MG, tanto em nível executivo como de assessoramento técnico, 
na Sede ou, nas Inspetorias e apoiar na fiscalização e orientação do exercício e das atividades 
profissionais em empresas, empreendimentos e serviços quanto às exigências legais de qualquer 
natureza, código de defesa do consumidor e aspectos qualitativos e de segurança, ou; Exercer as 
atividades relativas à sua qualificação profissional em qualquer  área do CREA-MG  para a qual foi 
designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - ADMINISTRAÇÃO 
Requisito: Curso de nível superior completo de graduação em Administração registrado no CRA.  
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional 
em qualquer área do CREA-MG para a qual for designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  
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Requisito: Curso de nível superior completo de graduação na área de Tecnologia de Informação 
devidamente reconhecido. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional 
em qualquer área do CREA-MG para a qual for designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 
INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE  
Requisito: Curso de nível superior completo de graduação na área de Tecnologia de Informação 
devidamente reconhecido. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional 
em qualquer área do CREA-MG para a qual for designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - BACHAREL CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Requisito: Superior Completo em Ciências Contábeis, registrado no CRC. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional 
em qualquer área do CREA-MG para a qual for designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - GERÊNCIA DA INFORMAÇÃO (BIBLIOTECONOMIA) 
Requisito: Curso de nível superior completo de graduação em Ciência da Informação ou 
Biblioteconomia registrado no CRB. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional 
em qualquer área do CREA-MG para a qual for designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - DIREITO 
Requisito: Curso de nível superior completo em Direito e registro na OAB. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional 
em qualquer área do CREA-MG para a qual for designado. Necessária disponibilidade para viagens. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 
Requisito: Curso de nível superior completo de graduação em Jornalismo registrado no Órgão / 
Entidade competente. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional 
em qualquer área do CREA-MG para a qual for designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - RELAÇÕES PÚBLICAS 
Requisito: Curso de nível superior completo de graduação em Relações Públicas registrado no 
CONRERP. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional 
em qualquer área do CREA-MG para a qual for designado. 
 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - WEBDESIGNER 
Requisitos: Curso de nível superior completo de graduação na área de Tecnologia de Informação 
devidamente reconhecido, com especialização na área. 
Descrição Sumária de Atividades: Exercer as atividades relativas à sua qualificação profissional 
em qualquer área do CREA-MG para a qual for designado. 
 


