Edital nº 233/2019 – PROGEPE
ENSINO MÉDIO
CARGO: MESTRE DE EDIFICAÇÕES E INFRA ESTRUTURA
DESCRIÇÃO: Coordenar a implantação de programas de trabalho, distribuindo tarefas individuais
ou coletivas, orientando e supervisionando sua execução e controlando os resultados, numa
unidade de produção.
ATIVIDADES: Coordenar atividades de uma unidade de produção dedicada à transformação de
materiais. Coordenar atividades de uma unidade dedicada à exploração mineral. Interpretar
especificações, organizar o ciclo de operações e utilização de materiais, equipamentos e mão-deobra. Distribuir tarefas individuais ou coletivas. Resolver ou propor soluções para os problemas
surgidos. Coordenar atividades de uma unidade de energia elétrica, gás, água e esgoto. Efetuar o
trabalho de supervisão nas seções de uma unidade têxtil. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de dificuldade.
OBS.: Os trabalhadores deste grupo serão designados de acordo com sua capacidade da seguinte
forma: MESTRE: Unidade manufatureira e da Construção Civil. Unidade de extração mineral.
Unidade de energia elétrica, gás, água e esgoto. Unidades têxteis. Unidades Agropecuárias.
CARGO: TRADUTOR E INTERPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS
DESCRIÇÃO: Traduzir e interpretar a linguagem dos sinais.
ATIVIDADES: Traduzir e/ou interpretar textos. Traduzir e/ou interpretar palestras, conferências,
discursos, eventos similares. Prestar serviço de tradução e interpretação em situações nas quais
por diferença de língua seja necessária sua presença como: escolas; hospitais; logradouros
públicos; veículos e meios de comunicações; Tribunal de júri; e igrejas. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de dificuldade.
ENSINO SUPERIOR
CARGO: ADMINISTRADOR
DESCRIÇÃO: Planejar e organizar os serviços técnico-administrativos, a utilização de recursos
humanos, materiais e financeiros. Propor princípios e normas. Colaborar na produtividade,
eficiência e eficácia dos serviços da unidade.
ATIVIDADES: Analisar as características da entidade, seu desenvolvimento e relações com o meio
ambiente, os recursos disponíveis, as rotinas de trabalho, a fim de avaliar, estabelecer ou alterar
práticas administrativas. Pesquisar, analisar, e propor métodos e rotinas de simplificação e
racionalização dos procedimentos administrativos e seus respectivos planos de aplicação. Avaliar e
controlar resultados de implantação de planos e programas. Avaliar e acompanhar desempenhos
funcionais. Verificar o funcionamento das unidades, segundo os regimentos e regulamentos
vigentes. Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza administrativa.
Realizar estudos específicos, visando solucionar problemas administrativos. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
DESCRIÇÃO: Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento autodidático de
dados em uma empresa ou organização.
ATIVIDADES: Exercer atividades de planejamento e assessoramento técnico e de supervisão aos
órgãos superiores, no que respeita a política e diretrizes de desenvolvimento de projetos. Orientar,
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coordenar, controlar e avalizar trabalhos de alto grau de complexidade técnica. Definir e/ou
participar na elaboração de planos e projetos, com vistas à implantação de sistemas de
informação, computadorizados ou não. Orientar, controlar e executar atividades referentes à
análise e projeto de sistemas. Conceber, projetar, testar e implementar sistemas eletrônicos.
Elaborar, orientar e participar de programas de treinamento na área, ministrando cursos. Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.
CARGO: BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA
DESCRIÇÃO: Conceituar e conhecer princípios, processos e técnicas, que permitem analisar e
desenvolver soluções para os problemas unitários ou sistêmicos na área de biblioteconomia,
informação documental, administração e marketing, possibilitando a formulação da política, do
planejamento, implantação e controle dos serviços de bibliotecas, centros de documentação e
outros órgãos assemelhados.
ATIVIDADES: Planejar, implantar, coordenar e controlar sistemas biblioteconômicos e de unidades
isoladas de serviços afins. Realizar projetos relativos à estrutura de normalização da coleta, do
tratamento e da recuperação das informações documentárias, de acordo com os fins propostos
pelo serviço, quer no âmbito interno quer no âmbito externo da unidade de trabalho. Realizar
estudos administrativos para o dimensionamento de equipamento, recursos humanos e "layout"
das diversas unidades da área biblioteconômica. Estruturar e efetivar a normalização e
padronização dos serviços técnicos biblioteconômicos, fixando índices de eficiência, produtividade
e eficácia nas áreas operacionais da biblioteconomia. Estabelecer, coordenar e executar a política
de seleção e aferição do material, integrante das coleções de acervo, programando as prioridades
de aquisição dos bens patrimoniais para a operacionalização dos serviços. Operacionalizar o
tratamento técnico das informações documentais. Estruturar e executar a busca de dados e a
pesquisa documental através da análise direta às fontes de informações primárias, secundárias
e/ou terciárias. Planejar e coordenar a difusão cultural das bibliotecas e dos serviços de circulação,
articulando a disseminação da informação com outras atividades de extensão. Reciclar
periodicamente os dados identificadores do usuário, objetivando a realimentação dos perfis e o
ajustamento das coleções. Assessorar nas propostas orçamentais relacionadas com as atividades
da biblioteca no sistema e estabelecer e executar a proposta dos recursos orçamentários anual ou
plurianual. Exercer o controle estatístico da produção interna e da tendência de demanda,
procedendo à análise e aos relatórios gerenciais. Planejar, coordenar e implantar recursos
audiovisuais, estruturando o controle dos serviços reprográficos em geral e da microfilmagem em
particular, como uma forma atual repositória de informações. Ministrar aulas nas diversas
modalidades inerentes à área técnica do tratamento da informação e trabalhos biblioteconômicos.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.
CARGO: MÉDICO/ESPECIALIDADES
DESCRIÇÃO: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar
outras formas de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou
terapêutica, de acordo com a especialidade.
ATIVIDADES: Fazer anamnese, exame físico e seguimento dos pacientes. Estabelecer conduta
com base na suspeita diagnóstica. Solicitar exames complementares e/ou período de consulta.
Determinar por escrito prescrição de drogas e cuidados especiais. Preencher e assinar formulários
de internação, alta, cirurgia óbito. Realizar cirurgias, anestesias e tratamento específicos de rotina
e emergência e fazer anotações pertinentes no prontuário. Participar na execução dos programas
de atendimento, ensino e pesquisa médica e da equipe multiprofissional. Participar de reuniões
administrativas e científicas do corpo clínico. Participar da avaliação da qualidade de assistência
médica prestada ao paciente, com os demais profissionais de saúde no programa de melhoria da
assistência global. Cumprir normas e regulamentos do Hospital. Terá especialização de acordo
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com a necessidade da Instituição. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
dificuldade.
CARGO: PEDAGOGO
DESCRIÇÃO: Realizar pesquisas de natureza técnico-pedagógico relacionadas com legislação,
organização e funcionamento de sistemas de ensino, processos de aprendizagem, administração
escolar, métodos e técnicas empregadas.
ATIVIDADES: Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos. Elaborar projetos
educacionais. Participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e
educacional. Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas. Participar de
estudos de revisão de currículo e programas de ensino. Executar trabalhos especializados de
administração, orientação e supervisão educacional. Participar da divulgação de atividades
pedagógicas. Implementar programas de tecnologia educacional. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de dificuldade.
CARGO: PRODUTOR CULTURAL
DESCRIÇÃO: Assistir a direção de produção no planejamento, desenvolvimento e execução da
produção de programas artísticos, utilizando os recursos materiais e humanos ao seu alcance.
Atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos relacionados com
programações culturais e promoções de eventos.
ATIVIDADES: Assistir a direção: No estudo e análise do repertório das obras disponíveis ou
encomendas. Estabelecimento das necessidades da produção e seu custo. Planejamento e
execução da produção. Criar programas culturais, tais como: exposições de artes-plásticas e
fotografias, mostras e ciclos cinematográficos, debates, espetáculos de teatro, dança e música.
Promover contatos com empresários e companhias visando a obtenção de material a ser exposto
ou exibido e espetáculos a serem apresentados. Pesquisar e colher informações sobre os
programas culturais, visando sua divulgação. Promover contato com instituições públicas e
particulares, visando a obtenção de recursos para a realização das programações. Solicitar e
aprovar a criação e confecção de material de divulgação, tais como: cartazes, filipetas, programas
e convites. Supervisionar e coordenar as atividades relacionadas à realização dos programas, tais
como: transporte e montagem de exposições, transporte, projeção ou exibição de filmes e vídeotapes, montagens de espetáculos em geral. Receber e selecionar material relacionado com suas
atividades. Fornecer dados estatísticos de suas atividades. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de dificuldade.
CARGO: PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO: Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos do comportamento humano,
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento
no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos.
ATIVIDADES: Proceder à formulação de hipótese e à sua comprovação experimental, observando
a realidade e efetivando experiências de laboratório e de outra natureza. Analisar a influência de
fatores hereditários, ambientais e outras espécies que atuam sobre o indivíduo. Promover a
correção de distúrbios psíquicos. Elaborar e aplicar testes utilizando seu conhecimento e práticas
dos métodos psicológicos. Participar na elaboração de análises ocupacionais. Participar dos
processos de recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho
de pessoal e orientação profissional. Atuar no campo educacional, estudando a importância da
motivação no ensino, novos métodos de ensino e treinamento. Reunir informações a respeito do
paciente, transcrevendo os dados Psicopatológicos obtidos em testes e exames. Diagnosticar a
existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas,
disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos. Pode especializar-se em determinado campo da
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Psicologia e ser designado de acordo com a sua especialização. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de dificuldade.
CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
DESCRIÇÃO: Coordenar as atividades de ensino, planejamento, orientação, supervisionando e
avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo
educativo.
ATIVIDADES: Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem
traçando metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento dos mesmos
e criando ou modificando processos educativos de estreita articulação com os demais
componentes do sistema educacional para proporcionar educação integral dos alunos. Elaborar
projetos de extensão. Realizar trabalhos estatísticos específicos. Elaborar apostilas. Orientar
pesquisas acadêmicas. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.
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