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ANEXO I 

 
DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA E DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 
 
CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D 
 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO  
Requisito básico para investidura no cargo:  
Possuir o Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo.  
Descrição sumária do cargo:  
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 áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
CARGO TÉCNICO DE LABORATÓRIO – ÁREA: 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir o Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico 
na área. 

 Geologia  

 Mineração 

 Hidrologia  

 Agroindústria 

 Química 
 
Descrição sumária do cargo: 
Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, 
realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias 
através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
 
ARQUIVISTA 
Requisito básico para investidura no cargo:  
Possuir o curso superior de graduação em Arquivologia e registro no Conselho 
competente, conforme a Lei nº 6.546, de 04 de julho de 1978 e Decreto nº 
82.590, de 6 de novembro de 1985 regulamentam a profissão de Arquivista.  
Descrição sumária do cargo:  
Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar projetos 
de museus e exposições, organizar acervos; dar acesso à informação, 
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conservar acervos; preparar ações educativas e culturais, planejar e realizar 
atividades técnico-administrativas, orientar implantação de atividades técnicas. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
AUDITOR 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir Curso Superior em Economia, Direito ou Ciências Contábeis. 
Descrição sumária do cargo: 
Realizar auditagem; acompanhar as execuções orçamentárias, financeiras, 
patrimoniais e de pessoal; emitir pareceres e elaborar relatórios. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
CONTADOR 
Requisito básico para investidura no cargo:  
Possuir o Curso superior em Ciências Contábeis. 
Descrição sumária do cargo: 
Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; 
elaborar e manter atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, 
acertos e conciliação de contas; participar da implantação e execução das 
normas e rotinas de controle interno; elaborar e acompanhar a execução do 
orçamento; elaborar demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual 
do órgão; prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras; 
atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
ECONOMISTA 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir o Curso Superior em Ciências Econômicas. 
Descrição sumária do cargo: 
Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa 
econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros; participar 
do planejamento estratégico e de curto prazo; gerir programação econômico-
financeira; atuar na mediação e arbitragem; realizar perícias. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
ENFERMEIRO DO TRABALHO 
Requisito básico para investidura no cargo:  
Possuir curso superior de graduação em Enfermagem com Especialização em 
Enfermagem do Trabalho e Registro no Conselho Competente.  
Descrição sumária do cargo:  
Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hospitais, 
ambulatórios, navios, postos de saúde e em domicílio, realizar consultas e 
procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; implementar 
ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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ENGENHEIRO ÁREA: 
Requisito básico para investidura no cargo:  
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. 

 Eletricista – Possuir o Curso superior de Graduação Engenharia 
Elétrica  

 Mecânica - Possuir o Curso superior de Graduação Engenharia 
Mecânica  

 Florestal - Possuir o Curso superior de Graduação Engenharia Florestal  

 Eletroeletrônica - Possuir o Curso superior de Graduação Engenharia 
Elétrica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica. 

Descrição sumária do cargo:  
Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, coordenar a 
operação e a manutenção, orçar, e avaliar a contratação de serviços; dos 
mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e 
executados; elaborar normas e documentação técnicas. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Requisito básico para investidura no cargo:  
Possuir o curso superior de Graduação em Engenharia de Segura do Trabalho 
ou graduação em Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho 
ou Saúde e Segurança. 
Requisito básico para investidura no cargo 
Assessorar os diversos órgãos da Instituição, em assuntos de segurança do 
trabalho; propor normas e regulamentos de segurança do trabalho; examinar 
projetos de obras e equipamentos, opinando do ponto de vista da segurança do 
trabalho; indicar especificamente os equipamentos de segurança, inclusive os 
equipamentos de proteção individual, verificando sua qualidade; estudar e 
implantar sistema de proteção contra incêndios e elaborar planos de controle 
de catástrofe; delimitar as áreas de periculosidade, de acordo com a legislação 
vigente; analisar acidentes, investigando as causas e propondo medidas 
preventivas; manter o cadastro e analisar estatísticas dos acidentes, a fim de 
orientar a prevenção; realizar a divulgação de assuntos de segurança do 
trabalho; elaborar e executar programas de treinamento geral no que concerne 
à segurança do trabalho; organizar e executar programas de treinamento 
específico de segurança do trabalho; esclarecer quanto á observância de 
normas de segurança; inspecionar as áreas e os equipamentos da entidade do 
ponto de vista da segurança do trabalho; inspecionar e assegurar o 
funcionamento e a utilização dos equipamentos de segurança; promover a 
manutenção rotineira, distribuição, instalação e controle dos equipamentos de 
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proteção contra incêndio; elaborar relatórios das atividades de segurança do 
trabalho; enviar relatórios periódicos aos diversos setores comunicando a 
existência de risco, ocorrência de acidentes e as medidas aconselháveis para a 
prevenção de acidente do trabalho. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
ESTATÍSTICO 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir Curso Superior em Ciências Estatísticas ou Atuariais. 
Descrição sumária do cargo: 
Desempenhar tarefas no campo da estatística, como pesquisa sobre os 
fundamentos desta ciência, suas aplicações práticas, organização e execução 
de investigações estatísticas, elaborando e testando métodos e sistemas de 
amostragem e outros, para renovar os métodos estatísticos ou melhorar os já 
existentes. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 

Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir o curso superior de graduação em Farmácia Bioquímica ou Farmácia e 

Registro no Conselho competente. Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960 

cria o Conselho Federal e os Conselhos regionais de Farmácia, e dá outras 

providências. Decreto nº 85.878, de 09 de abril de 1981, regulamenta a Lei nº 

3.820/60. Alterações: Lei nº 9.120/95; Lei nº 4.817 e Lei nº 5.724/71. 

Descrição sumária do cargo:  
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, 

controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 

farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, 

imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises 

clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 

bromatológicas; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 

farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras 

substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos 

animais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

FISIOTERAPEUTA 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir o Curso superior em Fisioterapia. 
Descrição sumária do cargo: 
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; 
realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; 
desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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MÉDICO ÁREA: TRABALHO 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Curso Superior completo em Medicina com Especialização em Saúde Pública 

ou Medicina do Trabalho. 
Registro no Conselho de Classe competente. 
Descrição sumária do cargo: 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar 
ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, 
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e 
difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
PUBLICITÁRIO 
Requisito básico para investidura no cargo:  
Possuir Curso Superior em Comunicação Social com habilitação em 
Publicidade e Propaganda. 
Descrição sumária do cargo:  
Desenvolver atividades artísticas e técnicas através das quais estuda, concebe, 
executa e distribui propaganda. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 
 
REVISOR DE TEXTO 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir o Curso superior de graduação em Comunicação Social ou Letras. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Revisar textos atentando para as expressões utilizadas, sintaxe, ortografia e 
pontuação para assegurar-lhes correção, clareza, concisão e harmonia, bem 
como torna-la inteligíveis ao usuário da publicação. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.  
 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir Curso Superior em Letras ou Secretariado Executivo. 
Descrição sumária do cargo: 
Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na execução de 
tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; 
coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e 
correspondências; atender usuários externos e internos; organizar eventos e 
viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir o Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas. 



 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 

EDUCAÇÃO 
EDITAL Nº 001, DE 03 DE ABRIL DE 2012  

 

Descrição sumária do cargo: 
Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, 
supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade 
do desenvolvimento do processo educativo. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 


