
DESCRIÇÃO E ATIVIDADES TÍPICAS DOS CARGOS 

DENOMINAÇÃO DO CARGO:  ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÍVEL: E 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 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. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:  

 Desenvolver sistemas informatizados: 
Estudar as regras de negócio inerentes aos objetivos e abrangência de sistema; 
dimensionar requisitos e funcionalidade de sistema; realizar levantamento de dados; 
prever taxa de crescimento do sistema; definir alternativas físicas de implantação; 
especificar a arquitetura do sistema; escolher ferramentas de desenvolvimento; modelar 
dados; especificar programas; codificar aplicativos; montar protótipo do sistema; testar 
sistema; definir infra-estrutura de hardware, software e rede; aprovar infra-estrutura de 
hardware, software  e rede; implantar sistemas. 

 Administrar ambientes informatizados : 
Monitorar performance do sistema; administrar recursos de rede, ambiente operacional e 
banco de dados; executar procedimentos para melhoria de performance de sistema; 
identificar falhas no sistema; corrigir falhas no sistema; controlar acesso aos dados e 
recursos; administrar perfil de acesso às informações; realizar auditoria de sistema. 

 Prestar suporte técnico ao usuário: 
Orientar áreas de apoio; consultar documentação técnica; consultar fontes alternativas de 
informações; simular problemas em ambiente controlado; acionar suporte de terceiros; 
instalar e configurar software e hardware.  

 Treinar usuário: 
Consultar referências bibliográficas; preparar conteúdo programático, material didático e 
instrumentos para avaliação de treinamento; determinar recursos áudio-visuais, hardware 
e software; configurar ambiente de treinamento; ministrar treinamento. 

 Elaborar documentação para ambientes informatizados: 
Descrever processos; desenhar diagrama de fluxos de informações; elaborar dicionário de 
dados, manuais do sistema e relatórios técnicos; emitir pareceres técnicos; inventariar 
software e hardware; documentar estrutura da rede, níveis de serviços, capacidade e 
performance e soluções disponíveis; divulgar documentação; elaborar estudos de 
viabilidade técnica e econômica e especificação técnica. 

 Estabelecer padrões para ambientes informatizados: 
Estabelecer padrão de hardware e software; criar normas de segurança; definir requisitos 
técnicos para contratação de produtos e serviços; padronizar nomenclatura; instituir 
padrão de interface com usuário; divulgar utilização de novos padrões; definir 
metodologias a serem adotadas; especificar procedimentos para recuperação de ambiente 
operacional. 

 Coordenar projetos em ambientes informatizados: 
Administrar recursos internos e externos; acompanhar execução do projeto; realizar 
revisões técnicas; avaliar qualidade de produtos gerados; validar produtos junto a usuários 
em cada etapa. 

 Oferecer soluções para ambientes informatizados: 



Propor mudanças de processos e funções; prestar consultoria técnica; identificar 
necessidade do usuário; avaliar proposta de fornecedores; negociar alternativas de 
solução com usuário; adequar soluções a necessidade do usuário; negociar com 
fornecedor; demonstrar alternativas de solução; propor adoção de novos métodos e 
técnicas; organizar fóruns de discussão. 

 Pesquisar tecnologias em informática: 
Pesquisar padrões, técnicas e ferramentas disponíveis no mercado; identificar 
fornecedores; solicitar demonstrações de produto; avaliar novas tecnologias por meio de 
visitas técnicas; construir plataforma de testes; analisar funcionalidade do produto; 
comparar alternativas tecnológicas; participar de eventos para qualificação profissional. 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO:  PSICÓLOGO 

NÍVEL: E 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:   
           Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 

sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 

orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação 

social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo 

de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e 

grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e 

coordenar equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:  

 Elaborar, implementar e acompanhar as políticas da instituição nas áreas de Psicologia 
Clínica, Escolar, Social e Organizacional. 

 Assessorar instituições e órgãos, analisando, facilitando e/ou intervindo em processos 
psicossociais nos diferentes níveis da estrutura institucional; 

 Diagnosticar e planejar programas no âmbito da saúde, trabalho e segurança, educação e 
lazer; atuar na educação, realizando pesquisa, diagnósticos e intervenção psicopedagógica 
em grupo ou individual.  

 Realizar pesquisas e ações no campo da saúde do trabalhador, condições de trabalho, 
acidentes de trabalho e doenças profissionais em equipe interdisciplinar, determinando 
suas causas e elaborando recomendações de segurança. 

 Colaborar em projetos de construção e adaptação de equipamentos de trabalho, de forma 
a garantir a saúde do trabalhador.  

 Atuar no desenvolvimento de recursos humanos, seleção, acompanhamento, análise de 
desempenho e capacitação de servidores.  

 Realizar psicodiagnóstico e terapêutica, com enfoque preventivo e/ou curativo e técnicas 
psicológicas adequadas a cada caso, a fim de contribuir para que o indivíduo elabore sua 
inserção na sociedade. 

 Preparar pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar. 

 Atuar junto a equipes multiprofissionais, identificando e compreendendo os fatores 
psicológicos para intervir na saúde geral do indivíduo. 

 Utilizar recursos de informática. 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 



DENOMINAÇÃO DO CARGO:  TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NÍVEL: D 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:   
          Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros 

estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, 

puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência 

ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. 

Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:  

 Prestar assistência ao paciente: 
Puncionar acesso venoso; aspirar cânula oro-traqueal e de traqueotomia; massagear 

paciente; trocar curativos; mudar decúbito no leito; proteger proeminências ósseas; aplicar 

bolsa de gelo e calor úmido e seco; estimular paciente (movimentos ativos e passivos); 

proceder à inaloterapia; estimular a função vésico-intestinal; oferecer comadre e papagaio; 

aplicar clister (lavagem intestinal); introduzir cateter naso-gástrico e vesical; ajudar paciente a 

alimentar-se; instalar alimentação induzida; controlar balanço hídrico; remover o paciente; 

cuidar de corpo após morte. 

 Administrar medicação prescrita: 
Verificar medicamentos recebidos; identificar medicação a ser administrada (leito, nome e 

registro do paciente); preparar medicação prescrita; verificar via de administração; preparar 

paciente para medicação (jejum, desjejum); executar assepsia; acompanhar paciente na 

ingestão de medicamento; acompanhar tempo de administração de soro e medicação; 

administrar em separado medicamentos incompatíveis; instalar hemoderivados; atentar para 

temperatura e reações de paciente em transfusões; administrar produtos quimioterápicos. 

 Auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos: 
Auxiliar equipe em procedimentos invasivos; auxiliar em reanimação de paciente; aprontar 

paciente para exame e cirurgia; efetuar tricotomia; coletar material para exames; efetuar 

testes e exames (cutâneo, ergométrico, eletrocardiograma); controlar administração de 

vacinas. 

 Promover saúde mental: 
Averiguar paciente e pertences (drogas, álcool etc.); atuar em ações preventivas visando  

minimizar situações de risco; estimular paciente na expressão de sentimentos; conduzir 

paciente a atividades sociais; proteger paciente durante crises; acionar equipe de segurança. 

 Trabalhar com biossegurança e segurança: 
Lavar mãos antes e após cada procedimento; usar equipamento de proteção individual (EPI); 

precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; providenciar limpeza concorrente e 

terminal; desinfetar aparelhos e materiais; esterilizar instrumental; acondicionar 

perfurocortante para descarte; descartar material contaminado; tomar vacinas; seguir 

protocolo em caso de contaminação ou acidente. 

 Comunicar-se: 
Orientar familiares e pacientes; conversar com paciente; colher informações sobre e com o 

paciente; trocar informações técnicas; comunicar ao médico efeitos adversos dos 

medicamentos; ministrar palestras; etiquetar pertences de paciente; etiquetar prescrição 

médica (leito, nome e registro do paciente); marcar tipo de contaminação do hamper e lixo; 



interpretar testes cutâneos; registrar administração de medicação; registrar intercorrências e 

procedimentos realizados; ler registro de procedimentos realizados e intercorrências. 

 Participar em campanhas de saúde pública. 

 Manipular equipamentos. 

 Calcular dosagem de medicamentos.  

 Utilizar recursos de informática. 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional.  

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO:  AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

NÍVEL: C 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:  

 Realizar procedimentos de enfermagem veterinária;  

 Esterilizar instrumentos cirúrgicos, clínicos e de laboratórios veterinários;  

 Manter as salas de cirurgia, de exames e de tratamento clínico ou farmacêutico em 
condições de uso;  

 Proceder à limpeza do material utilizado;  

 Conter os animais durante os exames;  

 Empacotar material cirúrgico;  

 Preparar material para aulas práticas, exames, tratamento e cirurgias;  

 Informar ao superior imediato as condições do material utilizado nos exames e cirurgias;  

 Executar o pré e o pós-operatório;  

 Auxiliar na coleta de material para exames;  

 Participar de vacinações e trabalho de inseminação artificial;  

 Organizar o local de trabalho, manter a limpeza do local de trabalho;  

 Preencher ficha do animal (cadastro);  

 Conferir dados do animal (ficha ou identificação);  

 Organizar o atendimento; 

 Controlar estoques; repor material e medicamentos;  

 Controlar óbitos;  

 Embalar e encaminhar cadáver para necropsia;  

 Enviar material coletado para exames clínicos;  

 Lubrificar, limpar, resfriar e desinfetar equipamentos;  

 Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde;  

 Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua 
especialidade ou ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAÇÃO DO CARGO:  OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

NÍVEL: C 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:  

 Operar máquinas agrícolas motorizadas para desenvolver atividades agrícolas utilizando 
implementos diversos, arados, grades, roçadeiras, pulverizadores, enxadas rotativas, 
sulcadoras plantadeiras, adubadoras, carretas e outros equipamentos similares.  

 Operar máquinas agrícolas automotrizes.  

 Executar pequenos serviços de mecânica e manutenção e reparos de emergência em 
máquinas agrícolas motorizadas.  

 Zelar pela conservação e manutenção de maquinas agrícolas em geral.  

 Anotar em mapa próprio a hora de partida, percurso ou trabalho realizado e hora de 
chegada do trator.  

 Verificar diariamente as condições do óleo, água, combustível, lubrificação, bateria, 
lanternas, faróis e rodas do trator.  

 Outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.  

 

 


