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ANEXO I - ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

 
CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “D” 

 

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

Descrição sumária do cargo: 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. 

 
CARGO: TRADUTOR INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS 

Descrição sumária do cargo: Traduzir e interpretar artigos, livros, textos diversos em um idioma para o outro, bem 

como traduzir e interpretar palavras, conversações, narrativas, palestras, atividades didáticopedagógicas em um 

outro idioma, reproduzindo Libras ou na modalidade oral da Língua Portuguesa o pensamento e intenção do 

emissor. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Descrição sumária do cargo: 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. 

 

CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “E” 
 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

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. 

 
CARGO: ADMINISTRADOR 

Descrição sumária do cargo: Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos 
humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e 
projetos. Elaborar planejamento organizacional. Promover estudos de racionalização e controlar o desempenho 
organizacional. Prestar consultoria administrativa. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional 

 
 

 

 

 


