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NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR 

(Nível de Classificação E) 

 

ADMINISTRADOR 

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, 

patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementam programas 

e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem estudos de racionalização e 

controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações e 

pessoas. 

 

CONTADOR 

Administrar   os   tributos;   registrar   atos   e   fatos   contábeis;   controlar   o   ativo 

permanente;   gerenciar   custos;   preparar   obrigações   acessórias,   tais   como: declarações 

acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar o registro dos livros nos 

órgãos apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações 

gerenciais; realizar auditoria interna e externa; 

atender   solicitações   de   órgãos   fiscalizadores   e   realizar   perícia. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

TECNÓLOGO/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

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

implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, 

especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando 

programas, codificando aplicativos. Administrar ambiente informatizado, prestar suporte técnico ao 

cliente, elaborar documentação técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecer 

soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em informática. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 



NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO 

(Nível de Classificação D) 

 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

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. 

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/MECÂNICA 

Montar, manter e reparar equipamentos mecânicos, bem como executar a manutenção preventiva 

e corretiva de maquinário. Auxiliar em trabalhos de pesquisa e aperfeiçoamento. Executar esboços 

e desenhos de sua especialidade. Proceder à teste de controle dos materiais e produtos, nos locais 

de produção e em laboratórios especializados. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade   associadas  

ao ambiente organizacional. 

 

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de 

navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetar, 

implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais 

como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de 

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

 


