
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 1

EDITAL 21/2014-PRORH⁄UFJF 
 
 

CONCURSOS PÚBLICOS Nºs 200 a 203, 205 a 209, 211, 212, 214 a 217/2014PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO (TAEs).  
CAMPUS JUIZ DE FORA 

 
ADENDO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

(Descrição Sumária) 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO nº 200 – Processo nº23071. 005618/2014-00 
Denominação do Cargo: ASSISTENTE DE ALUNOS 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade 
e higiene, dentro das dependências escolares.  Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 

 
 
 
CONCURSO nº 201 – Processo nº 23071.005619/2014-18 
Denominação do Cargo: ASSISTENTE DE LABORATÓRIO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Desempenhar atividades de laboratórios de acordo com sua área de atuação.  
 
 
 
 

CONCURSO nº 202– Processo nº 23071.005620/2014-25 
Denominação do Cargo: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Auxiliar o operador de processamento de dados dando-lhe condições para processar o programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO C 
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CONCURSO nº 203 – Processo nº 23071.005621/2014-33 
Denominação do Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: BIOTERISMO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Executar trabalhos técnico 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.  
 

 
 

CONCURSO nº 205– Processo nº 23071.005616/2014-85 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Reconstituir cadáveres humanos e de animais; formolizar cadáveres humanos e de animais; 
embalsamar cadáveres. Taxidermizar animais vertebrados; curtir peles; preparar esqueletos 
de animais; confeccionar dioramas, pesquisando característica dos animais e seu habitat. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

 

CONCURSO nº 206– Processo nº 23071.005623/2014-50 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Elaborar projetos de sistemas eletromecânicos; montar e instalar máquinas e 
equipamentos; planejar e realizar manutenção; participar do desenvolvimento de processos 
de fabricação e montagem. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
 

 
 

CONCURSO nº 207 – Processo nº 23071.005624/2014-68 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e 
odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao 
diagnóstico e terapia; preparar pacientes e realizar exames e radioterapia; prestar 
atendimento aos pacientes fora da sala de exame; realizar as atividades segundo boas 
práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

 

CONCURSO nº 208   – Processo nº 23071.005625/2014-76 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Auxiliar na programação e execução de planos para preservação da integridade física e 
mental da comunidade promovendo a sua saúde, bem como a melhoria das condições e do 
ambiente da Entidade.  
 
 
 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D 
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CONCURSO nº 209 – Processo nº 23071.005626/2014-84 
Denominação do Cargo: ARQUITETO E URBANISTA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo 
materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações; fiscalizar 
e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeiros, econômicos, 
ambientais; prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como assessorar no 
estabelecimento de políticas de gestão. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
 

CONCURSO nº 211– Processo nº 23071. 005628/2014-09 
Denominação do Cargo: AUDITOR 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Realizar auditagem; acompanhar as execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e 
de pessoal; emitir pareceres e elaborar relatórios. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
 

CONCURSO nº 212   – Processo nº 23071. 005629/2014-17 
Denominação do Cargo: ECONOMISTA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de 
mercado e de viabilidade econômica, dentre outros; participar do planejamento estratégico 
e de curto prazo; gerir programação econômico-financeira; atuar na mediação e 
arbitragem; realizar perícias.  Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
 
 
 

CONCURSO nº  214– Processo nº 23071.005635/2014-75 
Denominação do Cargo: ENGENHEIRO/ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
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. 
 
 
 
 
CONCURSO nº  217– Processo nº 23071.005645/2014-74 
Denominação do Cargo: FISIOTERAPEUTA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fisioterapia, habilitar pacientes; realizar diagnósticos 
específicos; analisar condições dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
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CONCURSO nº  215 – Processo nº 23071.005639/2014-16 
Denominação do Cargo: GEOGRÁFO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária:  
Estudar as características físicas e climáticas do meio ambiente, a distribuição das 
populações e as atividades da raça humana, como suporte à organização econômica, 
política e social do país. 
 

 
 
CONCURSO nº 216  – Processo nº 23071.005643/2014-58 
Denominação do Cargo: MÚSICO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Arranjar obras musicais, estudar e pesquisar música; editorar partituras, elaborar textos e 
prestar consultoria na área musical. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 

 


