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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  
EDITAL Nº 001, DE 11 DE MAIO DE 2010. 

 

ANEXO I 
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 

ENFERMEIRO 
Nível de Classificação: E 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços e a 
assistência de enfermagem, empregando processos de 
rotina e/ou específicos; administrar medicamentos e 
tratamento prescritos; implementar ações para a 
promoção da saúde junto à comunidade. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: Curso 
superior em Enfermagem. 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:   
Registro no Conselho 
competente.  

40 HORAS 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando 
sobre produção agropecuária, comercialização e 
procedimentos de biosseguridade. Executar projetos 
agropecuários em suas diversas etapas. Planejar 
atividades agropecuárias. Promover organização, 
extensão e capacitação rural. Fiscalizar produção 
agropecuária. Desenvolver tecnologias adaptadas à 
produção agropecuária. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: Curso Médio 
profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de 
Curso Técnico em Agropecuária 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Registro no Conselho 
competente. 

40 HORAS 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/INFORMÁTICA 

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. 
Executar rotinas de manutenção e apoio em 
laboratórios de ensino. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: Curso Médio 
profissionalizante na área ou 
Médio Completo acrescido de 
Curso Técnico na área 

40 HORAS 

CENOTÉCNICO 
Nível de Classificação: C 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Execução de projetos cenográficos; Confecção, 
manutenção e restauração de materiais cenográficos; 
Auxiliar no processo de criação e execução de cenários 
e adereços. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 

ESCOLARIDADE: Curso Médio 
Completo 
OUTROS: Experiência mínima 
de 06 meses, comprovada 

40 HORAS 

COSTUREIRO DE 
ESPETÁCULO/CENÁRIO 
Nível de Classificação: C 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Confeccionar figurinos e elementos cênicos para o 
Curso de Teatro; fazer levantamentos de materiais 
necessários as suas atividades. Auxiliar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 
 

ESCOLARIDADE: Curso Médio 
Completo 
OUTROS: Experiência mínima 
de 06 meses, comprovada 

40 HORAS 

OPERADOR DE LUZ 
Nível de Classificação: C 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Operar os controles de iluminação de unidades fixa e 
móvel; executar o roteiro de iluminação; verificar e 
testar o funcionamento do equipamento elétrico; 
manejar projetores, luminárias, etc.; zelar pela 
conservação dos equipamentos; fazer levantamentos 
de materiais necessários ao serviço. Auxiliar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

ESCOLARIDADE: Curso Médio 
Completo 
OUTROS: Experiência mínima 
de 06 meses, comprovada 

40 HORAS 

SONOPLASTA 
Nível de Classificação: C 
Nível de Capacitação: I 

Padrão de Vencimento: 01 

Efetuar o controle dos equipamentos de som durante os 
ensaios e espetáculos de artes cênicas conseguindo o 
máximo de qualidade possível.; preparar, instalar e 
desinstalar equipamentos de áudio; operar sistemas de 
sonorização e gravação; usar programas de 
computadores para editar e mixar trilhas e efeitos 
sonoros; ter prontidão e concentração para responder 
às deixas verbais e/ou visuais da cena. Auxiliar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

ESCOLARIDADE: Curso Médio 
Completo 
OUTROS: Experiência mínima 
de 06 meses, comprovada 

40 HORAS 

 


