
Escolaridade/Pré-requisitos (a serem comprovados no ato da posse) Atribuições 

Técnico Superior Administrador ( Analista Administrador) 

Diploma ou Certificado de curso de nível superior de  
graduação em Administração, reconhecido pelo Ministério da Educação  

e registro profissional no Conselho correspondente. 

• Atribuições: Atividades que envolvem criatividade, supervisão, 
orientação, coordenação, planejamento, execução especializada, em 
grau de maior complexidade, ou execução, sob supervisão superior, 
compreendendo estudos, pesquisas, análises e projetos sobre 
administração adjetiva de pessoal, material, orçamento, organização e 
métodos, e outras atribuições compatíveis com sua especialização. 

Técnico Superior de Análise Contábil (Analista Contábil )  

Diploma ou Certificado de curso de nível superior de graduação  
em Contabilidade, reconhecido pelo Ministério da Educação e registro  

profissional no Conselho correspondente. 

• Atribuições: Atividades que envolvem supervisão, planejamento, 
coordenação, controle e execução especializada, em grau de maior 
complexidade, ou execução, sob supervisão superior, de trabalhos 
relativos à administração financeira e patrimonial, contabilidade e 
auditoria, compreendendo análise, perícia de balanços, cálculos 
judiciais e laudos periciais contábeis, e outras atribuições compatíveis 
com sua especialização. 

Técnico  Superior de Análise de Sistemas e Métodos (Analista de Sistemas e Métodos) 
Diploma ou Certificado de curso de nível superior de graduação, reconhecido pelo Ministério 

da Educação, da área de Computação e Informática, com as seguintes ou equivalentes 
denominações: Bacharelado em Ciência da Computação; Engenharia de Computação; 

Bacharelado em Sistemas de Informação; Licenciatura em Computação; Tecnologia em 
Processamento de Dados; Bacharelado em Informática; Engenharia de Produção de 
Software; Bacharelado em Processamento de Dados; Bacharelado em Computação; 

Bacharelado em Ciências em Informática; Bacharelado em Análise de Sistemas; Bacharelado 
em Ciência da/de Computação; Tecnologia em Informática; Licenciatura em Informática; 

Engenharia de Informação; Engenharia de Processamento de Dados; Engenharia de 
Software. 

• Atribuições: Atividades que envolvem criatividade, supervisão, 
orientação, coordenação, planejamento, execução especializada, em 
grau de maior complexidade, ou execução, sob supervisão superior, 
compreendendo a implantação de projetos de sistemas, definição e 
avaliação de arquivos, rotinas, programas e sistemas, avaliação de 
estrutura e de performance de sistemas, definição de padrões e 
avaliação de documentação de sistemas, e outras atribuições 
compatíveis com sua especialização. 

Técnico Superior Bibliotecário (Analista Bibliotecário) 

Diploma ou Certificado de curso de nível superior de graduação em 
Biblioteconomia, reconhecido pelo Ministério da Educação e registro profissional no 

Conselho correspondente. 

• Atividades que envolvem criatividade, supervisão, orientação, 
coordenação, pesquisa e execução especializada, em grau de maior 
complexidade, ou execução, sob supervisão superior, de trabalhos 
biblioteconômicos e bibliográficos, objetivando o desenvolvimento e 
conservação de bibliotecas e seus acervos ou centros de 
documentação, bem como colocando as informações à disposição dos 
usuários, e outras atribuições compatíveis com sua especialização. 

Técnico Superior Médico (Analista Médico) 

Diploma ou Certificado de curso de nível superior de graduação em Medicina, reconhecido 
pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho correspondente. 

• Atividades que envolvem criatividade, supervisão, orientação, 
pesquisa e execução especializada, em grau de maior complexidade, ou 
execução, sob supervisão superior, relativas a trabalhos de assistência 
técnica na área médica, analisando e elaborando laudos de avaliação e 
perícias em feitos judiciais, e outras atribuições compatíveis com sua 
especialização. 

Técnico Superior de Procuradoria (Analista Processual) 

Diploma ou Certificado de curso de nível superior  
de graduação em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

• Atividades que envolvem criatividade, supervisão, orientação, 
pesquisa e execução especializada, em grau de maior complexidade, ou 
execução, sob supervisão superior, de tarefas de natureza acessória e 
complementar, em apoio à atividade-fim da Procuradoria Geral do 
Estado, e outras atribuições compatíveis com sua especialização. 

Técnico Superior de Perícias e Avaliações Imobiliárias (Analista de Perícias e Avaliações Imobiliárias) 

Diploma ou Certificado de curso de nível superior de graduação em  
Engenharia Civil ou Arquitetura, reconhecido pelo Ministério da Educação e registro 

profissional no Conselho correspondente. 

• Atribuições: Atividades que envolvam criatividade, planejamento, 
coordenação, controle e execução especializada em grau de maior 
complexidade, ou execução, sob supervisão superior, de trabalhos de 
auditoria, com análise, crítica e elaboração de perícias e laudos, 
judiciais ou extrajudiciais, em matéria imobiliária, e outras que, por sua 
natureza, se incluam no âmbito das profissões de engenheiro civil e 
arquiteto. 

Técnico Assistente de Procuradoria (Técnico Processual) 

Comprovante de Conclusão de Curso de Ensino Médio  
(antigo 2º grau) ou equivalente, devidamente reconhecido. 

• Atividades de mediana complexidade, em grau de auxílio, e execução 
qualificada de tarefas relacionadas com as atividades-meio da 
Procuradoria Geral do Estado, nas áreas de profissionalização definidas 
em ato do Procurador-Geral do Estado, e outras atribuições compatíveis 
com sua especialização. 

 
 

Cargo Provas Nº de Questões Peso 

• Analista Administrador 
Português 25 1 

Conhecimentos Específicos 45 2 

• Analista Contábil 
Português 25 1 

Conhecimentos Específicos 45 2 

• Analista de Sistemas e Métodos 
Português 25 1 

Conhecimentos Específicos 45 2 

• Analista Bibliotecário 
Português 25 1 

Conhecimentos Específicos 45 2 

• Analista Médico 
Português 25 1 

Conhecimentos Específicos 45 2 

• Analista Processual 
Português 25 1 

Conhecimentos Específicos 45 2 

• Analista de Perícias e Avaliações Imobiliárias 
Português 25 1 

Conhecimentos Específicos 45 2 

• Técnico Processual 
Conhecimentos Gerais 

(Português e Noções de Informática) 
30 1 

Conhecimentos Específicos 30 2 
 
 


