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Anexo III - Requisitos e atribuições dos cargos 

 

 

Cargos da Classe “E” 

 

 

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação (todas as áreas de atuação) 

Requisitos: Graduação concluída em qualquer área, em curso reconhecido pelo MEC. 

Atribuições do Cargo: Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do 

sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando 

aplicativos; administrar ambientes informatizados; prestar treinamento e suporte técnico ao usuário; elaborar documentação 

técnica; estabelecer padrões; coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados; pesquisar tecnologias em 

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

 

 

Cargo: Médico Veterinário 

Requisitos: Graduação concluída em Medicina Veterinária, em curso reconhecido pelo MEC, e registro no CRMV. 

Atribuições do Cargo: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; 

promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no controle de qualidade de produtos; fomentar 

produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; 

assessorar na elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Cargo: Secretário Executivo 

Requisitos: Graduação concluída em Secretariado Executivo Bilíngue ou em Letras, em curso reconhecido pelo MEC, e 

registro na forma do art. 6º da Lei nº 7.377/1985 (no caso de graduados em Letras, é necessário que o candidato preencha, 

adicionalmente, os requisitos previstos no Artigo 2º, inciso I, alínea “b” da Lei nº 7.377/1985). 

Atribuições 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. 

 

 

Cargo/área de atuação: Tecnólogo - Biologia 

Requisitos: Graduação concluída em Ciências Biológicas (Bacharelado ou Licenciatura), em curso reconhecido pelo MEC; e 

registro no CRBio.  

Atribuições do Cargo: Estudar, planejar, projetar, especificar e executar projetos específicos na área de atuação. Assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Cargos/áreas de atuação: Tecnólogo - Farmácia - Análises farmacêuticas; Tecnólogo - Farmácia - Análise de agentes 

dopantes não esteroidais; Tecnólogo - Farmácia - Análise de esteroides; Tecnólogo - Farmácia - Análise de proteínas 

por espectrometria de massas; Tecnólogo - Farmácia - Análise de proteínas por técnicas eletroforéticas em gel 

Requisitos: Graduação concluída em Farmácia, em curso reconhecido pelo MEC, e registro no CRF. 

Atribuições do Cargo: Estudar, planejar, projetar, especificar e executar projetos específicos na área de atuação. Assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Cargos/áreas de atuação: Tecnólogo - Química - Análise instrumental; Tecnólogo - Química – Análise por 

CG/C/EMRI; Tecnólogo - Química - Garantia da qualidade; Tecnólogo - Processos químicos 

Requisitos: Graduação concluída em Química ou em Licenciatura em Química ou em Química Industrial ou em Engenharia 

Química ou em Tecnólogo em Processos Químicos, em curso reconhecido pelo MEC, e registro no CRQ. 

Atribuições do Cargo: Estudar, planejar, projetar, especificar e executar projetos específicos na área de atuação. Assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Cargos da Classe “D” 

 

Cargo: Técnico de Laboratório (todas as áreas de atuação) 

Atribuições 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. 
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Cargo/área de atuação: Técnico de Laboratório - Biotecnologia - Análise de esteróides 

Requisitos: Curso Profissionalizante em Biotecnologia ou Ensino Médio completo com Curso Técnico em Biotecnologia, em 

curso reconhecido pelo MEC, e registro no CRQ. 

 

Cargo/área de atuação: Técnico de Laboratório - Biotecnologia - Análise de proteínas 

Requisitos: Curso Profissionalizante em Biotecnologia ou Ensino Médio completo com Curso Técnico em Biotecnologia, em 

curso reconhecido pelo MEC, e registro no CRQ. 

 

Cargo/área de atuação: Técnico de Laboratório - Controle ambiental 

Requisitos: Curso Profissionalizante em Controle Ambiental ou Ensino Médio completo com Curso Técnico na área de 

Controle Ambiental, em curso reconhecido pelo MEC, e registro no CRQ. 

 

Cargo/área de atuação: Técnico de Laboratório - Meio ambiente 

Requisitos: Curso Profissionalizante em Meio Ambiente ou Ensino Médio completo com Curso Técnico na área de Meio 

Ambiente, em curso reconhecido pelo MEC; e registro no CRQ.  

 

Cargo/área de atuação: Técnico de Laboratório - Metrologia 

Requisitos: Curso Profissionalizante em Metrologia ou Ensino Médio completo com Curso Técnico na área de Metrologia, em 

curso reconhecido pelo MEC; e registro no CREA. 

 

 

Cargo: Técnico em Química (todas as áreas de atuação) 

Requisitos: Curso Profissionalizante em Química ou Ensino Médio completo com Curso Técnico em Química, em curso 

reconhecido pelo MEC, e registro no CRQ. 

Atribuições do Cargo: Executar ensaios físico-químicos, participar do desenvolvimento de produtos e processos, da definição 

ou reestruturação das instalações; supervisionar operação de processos químicos e operações unitárias de laboratório e de 

produção, operar máquinas e/ou equipamentos e instalações produtivas, em conformidade com normas de qualidade, de boas 

práticas de manufatura, de biossegurança e controle do meio-ambiente; interpretar manuais, elaborar documentação técnica 

rotineira e de registros legais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 


