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EDITAL 13/2014-PRORH∕UFJF 
 
 

CONCURSOS PÚBLICOS Nºs 101 a 121 e 123 a 128/2014 PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO (TAEs).  

CAMPUS JUIZ DE FORA 
 

ADENDO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

(Descrição Sumária) 
 
 
 
 

CONCURSO nº 101 – Processo nº23071. 003015/2014-38 
Denominação do Cargo: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Executar sob avaliação e supervisão, serviços de apoio à administração. 
 

 

CONCURSO nº 102 – Processo nº 23071.003016/2014-46 
Denominação do Cargo: AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Atuar no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executar atividades 
especializadas e administrativas relacionadas à rotina de unidades ou centros de 
documentação ou informação, quer no atendimento ao usuário, quer na administração do 
acervo, ou na manutenção de bancos de dados. Colaborar no controle e na conservação de 
equipamentos. Realizar manutenção do acervo. Participar de treinamentos e programas de 
atualização. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Utilizar recursos de 
informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional. 
 

 
 
 
 
 

CONCURSO nº 103 – Processo nº 23071.003017/2014-54 

Denominação do Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
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 de áreas de escritório. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 

 

CONCURSO nº 127 – Processo nº 23071. 003043/2014-19 
Denominação do Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: Tecnologia da Confecção 
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.  
 

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO C 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D 
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CONCURSO nº116 – Processo nº 23071.003031/2014-01 
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 117 – Processo nº 23071.003032/2014-10 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Realizar atividades de manutenção das máquinas e aparelhos elétricos, motores a explosão, 
instalações mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e térmicas. 
 

 

CONCURSO nº 118 – Processo nº 23071.003033/2014-10 
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. 
 

 

CONCURSO nº 119 – Processo nº 23071.003034/2014-28 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros 
estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, 
terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar 
assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de 
trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

 

CONCURSO nº 120 – Processo nº 23071.003035/2014-36 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manutenção de rotina em 
equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas; controlar estoques, 
fazer testes de qualidade de matérias-primas e equipamentos; documentar atividades e 
procedimentos da manipulação farmacêutica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 
 

 

CONCURSO nº 104 – Processo nº 23071.003018/2014-62 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 

Coordenar e acompanhar a execução do planejamento feito pelo nutricionista. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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CONCURSO nº 121 – Processo nº 23071.003036/2014-44 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM QUÍMICA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Executar ensaios físico-químicos, participar do desenvolvimento de produtos e processos, da 
definição ou reestruturação das instalações; supervisionar operações de processos químicos 
e operações unitárias de laboratório e de produção, operar máquinas e/ou equipamentos e 
instalações produtivas, em conformidade com normas de qualidade, de boas práticas de 
manufatura, de biossegurança e controle do meio-ambiente; interpretar manuais, elaborar 

documentação técnica rotineira e de registros legais. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.  
 

 

CONCURSO nº 123 – Processo nº 23071.003038/2014-61 
Denominação do Cargo: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 

Participar na elaboração de projetos de telecomunicação; instalar, testar e realizar 
manutenções preventiva e corretiva de sistemas de telecomunicações; supervisionar 
tecnicamente processos e serviços de telecomunicações; reparar equipamentos e prestar 
assistência técnica; ministrar treinamentos, treinar equipes de trabalho e elaborar 
documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
 

 

CONCURSO nº 124 – Processo nº 23071.003039/2014-79 
Denominação do Cargo: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Traduzir e interpretar a linguagem dos sinais. 
 

 
 
 
 
 

CONCURSO nº 105 – Processo nº 23071.003020/2014-96 
Denominação do Cargo: ADMINISTRADOR 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
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.  
 

 

CONCURSO nº 125 – Processo nº 23071.003040/2014-94 

Denominação do Cargo: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
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.  

 
 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
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CONCURSO nº 106 – Processo nº 23071. 003021/2014-02 
Denominação do Cargo: ARQUIVISTA  
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar projetos de museus e 
exposições, organizar acervos; dar acesso à informação, conservar acervos; preparar ações 
educativas e culturais, planejar e realizar atividades técnico-administrativas, orientar 
implantação de atividades técnicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 

CONCURSO nº 126 – Processo nº 23071. 003041/2014-01 
Denominação do Cargo: BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, 
centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar 
tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo 

de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; 
promover difusão cultural; desenvolver ações educativas. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.  
 

 

CONCURSO nº 107 – Processo nº 23071.003022/2014-11 
Denominação do Cargo: BIÓLOGO  

Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, 
biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; organizar 
coleções biológicas; manejar recursos naturais; desenvolver atividades de educação 
ambiental; realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de análises 
clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 
 

 

CONCURSO nº 108 – Processo nº 23071.003023/2014-11 
Denominação do Cargo: CONTADOR 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária: 
Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e 
manter atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de 
contas; participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle interno; 
elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar demonstrações contábeis e a 
Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria e preparar informações econômico-
financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 

CONCURSO nº 109  – Processo nº 23071.003024/2014-29 

Denominação do Cargo:ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL 
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 110  – Processo nº 23071.003025/2014-37 
Denominação do Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária:                 
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Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para programas de segurança do 
trabalho, desenvolvendo estudos e estabelecendo métodos e técnicas para prevenir 
acidente do trabalho e doenças profissionais. 

 

CONCURSO nº 128  – Processo nº 23071.003081/2014-07 
Denominação do Cargo: FARMACÊUTICO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária:   

Realizar tarefas especificas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como: 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários, insumos 
correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas 
e bromatologicas; orientar sobre o uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; 
realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, 
tecidos e funções vitais dos seres humanos e animais. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

              

 

CONCURSO nº 111 – Processo nº 23071.003026/2014-45 
Denominação do Cargo: MÉDICO 
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.   

 

CONCURSO nº 112 – Processo nº 23071.003027/2014-53 
Denominação do Cargo: NUTRICIONISTA 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária:                 
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); organizar, 
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico- 

sanitário; participar de programas de educação nutricional; ministrar cursos. Atuar em 
conformidade ao Manual de Boas Práticas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.  

 

CONCURSO nº 113  – Processo nº 23071.003028/2014-61 
Denominação do Cargo: ODONTÓLOGO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária:                 

Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre outras 
atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, 
tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, 
tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral; 
diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento; realizar auditorias e perícias 
odontológicas; administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução 
universal de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 

CONCURSO nº 114  – Processo nº 23071.003029/2014-70 
Denominação do Cargo: PSICÓLOGO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária:                 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais 
de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e 
educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, 
elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de 

tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e 
grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e 
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coordenar equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.  

 

CONCURSO nº 115 – Processo nº 23071.003030/2014-95 
Denominação do Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Atribuições do Cargo - Descrição Sumária:                 
Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na execução de tarefas 
administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; coordenar e 

controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências; atender usuários 
externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 
 


