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EDITAL 22/2014-PRORH⁄UFJF 
 
 

CONCURSOS PÚBLICOS Nºs 218 a 224, 226 a 232 e Nºs 234 a 239/2014 2014 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO (TAEs).  
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

 
ADENDO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

(Descrição Sumária) 
 
 

 
 
 
 
CONCURSO nº 218 – Processo nº 23071.005632/2014-41 
Denominação do Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ANÁLISES CLÍNICAS 
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 219 – Processo nº 23071.005633/2014-59 
Denominação do Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: AGROECOLOGIA 
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 227 – Processo nº 23071.005648/2014-07 
Denominação do Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: PATOLOGIA 
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 234 – Processo nº 23071.006207/2014-32 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM ARQUIVO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Organizar e manter o sistema de arquivamento de documentos, classificando-os segundo 
critérios e normas apropriadas. 
 

 
 
 

Nível de Classificação D 
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CONCURSO nº 222 – Processo nº 23071.005640/2014-23 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM AUDIOVISUAL 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Montar e projetar filmes cinematográficos; manejar equipamentos audiovisuais utilizando 
nas diversas atividades didáticas, pesquisa e extensão, bem como operar equipamentos 
eletrônicos para gravação em fita ou fios magnéticos, filmes, discos virgens e outras mídias. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

 
 
 
CONCURSO nº 235 – Processo nº 23071.006209/2014-59 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
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.   
 

 
 

CONCURSO nº 236 – Processo nº 23071.006210/2014-74 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos; desenvolver projetos de edificações 
sob supervisão de um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar 
suprimentos; supervisionar a execução dos serviços; treinar mão-de-obra e realizar o 
controle tecnológico de materiais e do solo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.   
 

 
CONCURSO nº 237 – Processo nº 23071.006211/2014-82 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Executar tarefas de caráter técnico, relativos à avaliação de controle de projetos de 
instalações, aparelhos eletrônicos, orientando-se por plantas, esquemas, instruções e outros 
documentos específicos, e utilizando instrumentos apropriados para cooperar no 
desenvolvimento de projetos de construção, montagens e aperfeiçoamento dos 
mencionados equipamentos. 
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CONCURSO nº 220 – Processo nº 23071.005637/2014-91 
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 238 – Processo nº 23071.6212/2014-91 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM MECÂNICA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Executar projetos e instalar máquinas e equipamentos; planejar e realizar manutenção; 
desenvolver processos de fabricação e montagem. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.   
 

 
 
 

CONCURSO nº 221 – Processo nº 23071.005638/2014-08 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Confeccionar e reparar dentaduras e aparelhos de prótese dentária, guiando-se pelas 
impressões tomadas em cera para possibilitar substituição total ou parcial do conjunto 
dentário natural. 

 
 
 
 

CONCURSO nº 239 – Processo nº 23071.006213/2014-07 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar 
- condicionado. Especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e 
ventilação. Instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração, aplicar vácuo em 
sistemas de refrigeração. Carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante. 
Realizar testes nos sistemas de refrigeração. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 
 

 
 
 
 
 

CONCURSO nº 223 – Processo nº 23071.005642/2014-40 
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.  
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CONCURSO nº 224– Processo nº 23071.005644/2014-66 
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 226 – Processo nº 23071.005647/2014-91 
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 228 – Processo nº 23071.005649/2014-15 
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 229 – Processo nº 23071.005650/2014-22 
Denominação do Cargo: ENGENHEIRO/ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA 
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 230 – Processo nº 23071.005651/2014-31 
Denominação do Cargo: ENGENHEIRO/ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA 
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. 
 

Nível de Classificação E 
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CONCURSO nº 231 – Processo nº 23071.005652/2014-49 
Denominação do Cargo: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária:  
Executar tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros 
preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, 
de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e 
baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e 
veterinárias legais, a finalidades industriais e a outros propósitos. 
             
 
 
 

CONCURSO nº 232  – Processo nº 23071.005653/2014-57 
Denominação do Cargo: MÉDICO/ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.   
              
 
 


