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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

EDITAL Nº 02/2014, DE 21 DE MARÇO DE 2014. 
 
 

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 

 
 
 

REGIME DE 
TRABALHO   

 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

Nível de Classificação: E 
Nível de Capacitação: I 
Padrão de Vencimento: 01 

 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, 
famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e 
recursos sociais e programas de educação; 
planejar, coordenar e avaliar planos, programas e 
projetos sociais em diferentes áreas de atuação 
profissional (seguridade, educação, trabalho, 
jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas 
administrativas e articular recursos financeiros 
disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Curso superior em Serviço Social 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação + Registro no 
Conselho Competente 

40 HORAS 

ENGENHEIRO CIVIL 
 

Nível de Classificação: E 
Nível de Capacitação: I 
Padrão de Vencimento: 01 

 

Desenvolver projetos de engenharia; executar 
obras; planejar, coordenar a operação e a 
manutenção, orçar, e avaliar a contratação de 
serviços; dos mesmos; controlar a qualidade dos 
suprimentos e serviços comprados e executados; 
elaborar normas e documentação técnica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Curso Superior em Engenharia 
Civil reconhecido pelo Ministério 
da Educação + Registro no 
Conselho Competente 

40 HORAS 

ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
 

Nível de Classificação: E 
Nível de Capacitação: I 
Padrão de Vencimento: 01 

 

Controlar perdas potenciais e reais de processos, 
produtos e serviços ao identificar, determinar e 
analisar causas de perdas, estabelecendo plano de 
ações preventivas e corretivas. Gerencia atividades 
de segurança do trabalho e do meio ambiente e 
coordena equipes, treinamentos e atividades de 
trabalho. Emitir e divulgar documentos técnicos 
como relatórios, mapas de risco e contratos. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Curso Superior em Engenharia 
com especialização em 
Segurança do Trabalho 
reconhecidos  pelo Ministério da 
Educação + Registro no 
Conselho Competente. 
 

40 HORAS 

ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 

 
Nível de Classificação: E 
Nível de Capacitação: I 
Padrão de Vencimento: 01 
 

Desenvolver projetos de engenharia; executar 
obras; planejar, coordenar a operação e a 
manutenção, orçar, e avaliar a contratação de 
serviços; dos mesmos; controlar a qualidade dos 
suprimentos e serviços comprados e executados; 
elaborar normas e documentação técnica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Curso Superior em Engenharia 
Elétrica reconhecido pelo 
Ministério da Educação + 
Registro no Conselho 
Competente 

40 HORAS 

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. 

Ensino Médio Completo 40 HORAS 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA: 
AUDIOVISUAL PARA 
RÁDIO E TELEVISÃO 

 
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. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Ensino Médio Profissionalizante 
em Rádio e TV ou em Eletrônica 
ou Ensino Médio Completo + 
Curso Técnico em Rádio e TV ou 
Técnico em Eletrônica 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação 

40 HORAS 
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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 e 
substâncias através de métodos específicos. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Ensino Médio Profissionalizante 
na área ou Ensino Médio 
completo + Curso Técnico em 
Biotecnologia ou em Bioquímica 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação 

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 e 
substâncias através de métodos específicos. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Médio Profissionalizante na área  
ou Médio Completo acrescido de 
Curso Técnico na área 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação 

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. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Ensino Médio Profissionalizante 
na área ou Ensino Médio 
Completo acrescido de Curso 
Técnico   em Edificações ou em 
Construção Civil ou em 
Construções Prediais 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação 

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, realizando ou 
orientando coleta, análise e registros de material e 
substâncias através de métodos específicos. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Ensino Médio Profissionalizante 
na área ou Ensino Médio 
completo + curso Técnico em 
Eletroeletrônica ou 
Eletroeletrônica Industrial ou  
Manutenção Eletrônica 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação 

40 HORAS 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA: 

ENFERMAGEM  
 

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. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Ensino Médio Profissionalizante 
na área ou Ensino Médio 
completo + Curso Técnico em 
Enfermagem reconhecido pelo 
Ministério da Educação 

40 HORAS 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA: 

HIDROLOGIA  
 

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. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Ensino Médio Profissionalizante 
na área ou Ensino Médio 
completo + curso Técnico em 
Hidrologia reconhecido pelo 
Ministério da Educação 

40 HORAS 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁREA: 

MICROBIOLOGIA  
 

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. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Ensino Médio Profissionalizante 
na área ou Ensino Médio 
completo + curso Técnico em 
Microbiologia ou Análises 
Clínicas reconhecido pelo 
Ministério da Educação 

40 HORAS 

TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE  

 
Nível de Classificação: D 
Nível de Capacitação: I 
Padrão de Vencimento: 01 

Identificar documentos e informações, atender à 
fiscalização; executar a contabilidade geral, 
operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar 
contabilidade gerencial; realizar controle 
patrimonial. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Ensino Médio Profissionalizante 
+ Registro no Conselho 
Competente ou Ensino Médio 
Completo + Curso Técnico em 
Contabilidade reconhecido pelo 
Ministério da Educação + 
Registro no Conselho 
Competente 

40 HORAS 
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