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ANEXO II 
DENOMINAÇÃO DO CARGO, NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO, NÍVEL DE CAPACITAÇÃO, PADRÃO DE VENCIMENTO, 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO, REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO E REGIME DE TRABALHO. 
 
DENOMINAÇÃO  DO CARGO/  
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO/ 
CAPACITAÇÃO/ PADRÃO DE 

VENCIMENTO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO REQUISITOS PARA INVESTIDURA 
NO CARGO 

 
REGIME DE 
TRABALHO   

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 
 

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. 

ESCOLARIDADE:  
Médio Profissionalizante ou Médio 
Completo  

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: BIOLOGIA 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação, realizando e/ou orientando coleta de organismos vivos para ensino 
e pesquisa; preparo, manuseio, análise e manutenção de material para 
laboratório e de organismos vivos; manuseio de equipamentos. Organizar 
coleções de organismos vivos ou conservados através de técnicas 
específicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Biologia ou Técnico em 
Análises Clínicas ou área afim. 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: PROCESSOS DE 

USINAGEM 
Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

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. Realizar operações de 
fabricação de peças de média e alta precisão utilizando máquinas 
convencionais e computadorizadas. Utilizar normas e equipamentos de 
medição. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Processos de Usinagem ou 
Técnico em Mecânica ou Técnico em 
Mecânica Industrial ou área afim. 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: PROCESSOS 
FOTOGRÁFICOS 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

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. Realizar correção técnica e 
tratamento de imagens. Atuar na montagem de estúdio e preparação de 
equipamentos para produção fotográfica. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Processos Fotográficos ou 
Técnico em Fotografia ou área afim. 
 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: RÁDIO 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação. Realizar atividades nas áreas de produção, edição e finalização de 
material sonoro. Auxiliar no processo de criação, produção e veiculação de 
programas radiofônicos. Operar equipamentos analógicos e digitais de 
estúdio de gravação. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Rádio e Televisão ou área 
afim. 
 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: LAZER E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação. Atuar em laboratório didático e em oficina de criação de brinquedos 
e jogos. Organizar e executar atividades de lazer, recreação e animação 
sócio cultural. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Lazer ou Técnico em 
Recreação e Lazer ou área afim. 
 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: EDIFICAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES 
Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

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. Realizar ensaios tecnológicos. 
Elaborar representação gráfica de projetos. Acompanhar e auxiliar o 
desenvolvimento de projetos de arquitetura e construção civil. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Edificações ou Técnico em 
Construção Civil ou Técnico em 
Construções Prediais 
 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: ELETROELETRÔNICA 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação. Trabalhar com especificação, instalação, montagem, configuração e 
manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em aquisição, 
filtragem e condicionamento, processamento e transmissão de dados, 
conversão digital/analógica e atuadores e acionadores. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Eletroeletrônica ou Técnico 
em Eletroeletrônica Industrial ou Técnico 
em Instrumentação Industrial ou Técnico 
em Manutenção Eletroeletrônica  

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: BIOTECNOLOGIA 
Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material 
através de métodos específicos. Esterilização de soluções, meios de cultura 
e outros. Lavagem e esterilização de vidrarias e demais materiais 
laboratoriais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Biotecnologia ou Técnico 
em Bioquímica ou área afim. 
 

40 HORAS 



TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: CONSERVAÇÃO E 

RESTAURAÇÃO DE BENS 
CULTURAIS 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material 
através de métodos específicos. Análise, diagnóstico e intervenção em 
questões de conservação e restauração de bens culturais. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Conservação e Restauro ou 
área afim. 
 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: QUÍMICA 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material 
através de métodos específicos. Executar ensaios químicos. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Química ou Técnico em 
Análises Químicas. 
 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: ELETRICIDADE 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material 
através de métodos específicos. Planejar métodos e seqüências de 
operações para testar e desenvolver sistemas elétricos. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Eletricidade ou Técnico em 
Eletrotécnica. 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: MECÂNICA 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material 
através de métodos específicos.  Auxiliar na elaboração de projetos e 
execução de desenhos de equipamentos mecânicos e seus componentes. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em Mecânica ou Técnico em 
Manutenção Mecânica  ou Técnico em 
Mecânica Industrial ou área fim. 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: FÍSICA 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material 
através de métodos específicos.  Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico na área ou em área afim 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: CERÂMICA 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material 
através de métodos específicos.  Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico na área ou Médio Completo 
acrescido de experiência na área 

40 HORAS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Área: MAQUETARIA 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material 
através de métodos específicos. Usar adequadamente e com segurança 
instrumentos básicos de marcenaria e maquetaria. Utilizar técnicas de 
confecção de modelos, maquetes, mock-ups e protótipos a partir de projeto 
técnico. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico na área de Desenho Técnico ou 
área afim 

40 HORAS 

TÉCNICO EM ARTES 
GRÁFICAS 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Realizar programações visuais gráficas, buscando alternativas para melhoria 
em tecnologias e matérias - primas e implantar novas tecnologias. Operar 
máquinas e equipamentos de préimpressão de produtos gráficos, planejar, 
executar e controlar o processo de produção. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico na área ou em área afim 

40 HORAS 

TÉCNICO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

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. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso 
Técnico em eletrônica com ênfase em 
sistemas computacionais ou Curso 
Técnico em Informática 

40 HORAS 

CONFECCIONADOR DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS 

Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Projetar instrumentos musicais, distinguir acústicas de materiais para a 
fabricação dos instrumentos musicais e preparar matérias-primas para 
confecção dos instrumentos. Confeccionar componentes dos instrumentos, 
realizar acabamentos, montar, afinar e consertar instrumentos musicais. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Médio Profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de Curso de 
Confeccionador de Instrumentos 
Musicais ou Médio Completo acrescido 
de experiência de 12 meses na área 

40 HORAS 

EDITOR DE PUBLICAÇÕES 
Nível de Classificação: E 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Editar textos e imagens para publicação e, para tanto, selecionar o que 
publicar, definir pauta e planejamento editorial, coordenar o processo de 
edição, pesquisar novos projetos editoriais e participar da divulgação da obra. 
Responsabilizar-se pela publicação. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.  

ESCOLARIDADE: 
Curso Superior em Comunicação Social, 
Jornalismo ou Letras 

40 HORAS 

MÚSICO 
Nível de Classificação: E 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Arranjar obras musicais; estudar e pesquisar música; editorar partituras; 
elaborar textos e prestar consultoria na área musical. Assessorar atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: 
Curso Superior em Música com 
Habilitação em Piano 

40 HORAS 

 


