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DESCntÇÃo DE C,ARGOS

Gí:Uf'O OCUI'ACl0r¡AL

Inpoto ADmtrJtsrRATlvo E oPERAclol'lAL
,,

L:l ru¡vrl ivlEDlo D ¡ír,rl suDrîicí
oo. c.n.o
1 .62 .90

SUt¡URJPOTtTUL0 DO C/riiGO
ADEREC I STA

DESCrìlÇAO DO CARGO

- -l.lontar, transf ormar ou duP

entação de cenógralo e/ou

ce.nográllcos ou

utilizando-se de

N^,1- 0 2 _-_____.

ria, ,".grGdt o:i
tesanais.

llcar obJetos

f f g.rr rlnlsta,

de lndument á

técnlcas ar

RESPOI;SABILIDADES

Pe.lo scrvico executado
Pelo naterial. de colìsuno, equlpamentos e naterial. permanente à sua disposiç3o

REAUIS¡TO S

- 2a grau profisslonafizante

- Parp efeito de ascensão;'a
ou trei namento.

de 24(vinte e quatro) meses'

comnrovacla atravõs de pro'ras esDecÍf icas

su exper

exDer I enc

tencla

lä Se;'A

PROMOÇÃO OU ACESSO

Confo¡me estabclecido neste "PLAN0 DE CAIìG0S E SALÁ.RIOS"

Estudar t.ecnica e artisticamente a flnalidade e as caracterlsticas do t

ser efetuado consulLanclo anotações e anal lsando o tema '

Selecionar o material a ser utflfzado na elaboraçðo do trabalho, 51,tþrnatcndo

ma à "pi".Íação do cenógrafo ou figurini',ta- ''

Hontar, tlansiormar ou dupLicar obj.etos cenográlicos ou de indumentãria

Zcla¡ peìa conservação dos lnstrurnentos de trabalho'

Auxlllar em levantamenLos oIçamentá;tos e Iequl'slções de materlal '

Executar outras tarefss de mesma netureza e' nfvel' de df ftculåadc'

st¡¡iho

- esçue

AT IVIDAOES



PLÊ. I{O D[ CAIÌGCS I SAL/-IiìIOS

DESCRIÇAO DË CARGOS
Gf.{U;'O OCur r,Cl0i.lÄL

Dapoto ADh4uJlsrRATtvo E opERACtctAL E ru ívrl t'rdoto [ ruír,rL sui)rnic
Tfru¡-o Do c¡.Rco

ADMINISTRADOR DE eOlrfcros
coD. c. B.o,

5.5¡.1i

s controlando os serviços
padrões de ordem, higiene e

SUts OIiU fJO

Nl"1-02

ce natru terrçã<

seguranç4.

NFSCRICAC DO CARGO

- Admin istrar edi f icios
I.

I impeza e .recuperação

organ i zando, acompanhando
para mantê- los dentro dos

R ESPO N S/.8 f LIDADES

- PeLo serr, 1ço sxecutado
- Pelo nateriaL de consuno , êeuipamentos e nateriaL permanente à sua dlsposição

REQUISITOS

' 2? grau completo ou exper

- Pafa efeïto de ascensão,

ou trei namento.

lencta

a exÞer

de 24 (v inte
l enc I a. sere

e qua tro)meses

conprovada através
:

de prova :specifica

PROr¡OçA0 OU ACESSO

Conforme estabeJecido neste,'PLAN0 DE cARGos E sALARlos',
ATIV¡DAD'S TIPICAS

- 0rganlza¡ os serviços do pessoal sob sua responsabilidade, distributndo tarefas, flx:
do horállos e substi tuições.

- 0rganizar o orçamento das despesas no¡ma1s. ou extras, baseando-se nas

caráter permanente, como pagamento de taxas de.água, luz, gás, telefone
eLevadores ' compras de materials de consumo, permanente e equipamentos,

. ment.os de serviços prestados por te¡celros.
- Atester faturas de servlços prestado s e/ou executados por tercel ros.
- EmltIr parecer sob¡e servlços executados.
- Promover e controlar as atlvldades relaclonadas à portarla, vigf lånc1a,

servação e nanutenção das edt flcações.
Inspeclona¡ pcrlodlcamente, os reglstros. hldráullcos c de gás e pontos elCtrlcos, be-
cono zelar pe.lo funclonamento das redes de abastecfmentos, dlstrlbulçio c coletas.
controlar a utlllzação, manuLenção e funcionancrr.to dos eleva(ore:.
Controlar e flscallzar 

" rtlllzaçJo, nanutenção e funclonamento das r.lsas telef6nlc¡l
de cor:runl caç ão em uso

necessidades :

r nanut ençð c c

bem coflìo paçc

zcLadorla,col-



t'4rntt'r .'r.Qulvo atual!zado das plantas das edtflcaçÕes e .terrenos.
fa2Êr Inspeção perlódlca e propor lnstalaçåo, \ dos dlsposl tlvos de manu.

tençào o: t"gutançä ffslca dos 1móvels no oue tange a rlscos de lncûn:fo, condlções mt

teorolóqlcts ¿dversas ou fatores que ponham em rlsco a saúde ou I lntegrldade ffstcd d

scL,s ocupantes e/ou te¡celros.
!labcrar cronograna de servlço de conservação, htglenização e llmpeza.
Msnter as atlvl.dades necessárlas à preservação de Jardlns e áreas verdes
P¡ovldenciar diarlamente, o hasteamento e o a¡rlamento do Pavllhão Naclonal, observonc
a ìeg!sìação pertlnente.

Executar ou Providenciar serviços de manutenção geral, trocando lâmpadas e fusíveis, efj
tuando pequenos reparos e requîsitando pessoas habïlîtadas Dara os reparos de forno,. bon

bas, caixas drãgua, extintores e elevadores, para 3ssegurar as condições de funcîonamen-

to e sequrança das instalações.
Encarregar-se da aqui sição, recepção, conferência, controle e distrîbuiçãö do material
de consumo e de limpeza, tomando como base os serviços a serem executados, para evitar
a descontinuidade do.processo de higieni="çåo e de manutenção -r edifîcio e de suas ins
tal ações.

Executar outras tarefas de mesma natureza e nivel de dìficuldade.



rIVTDADES rÍprCnS (continuação)

Ma--ter arquivo atualizado das plantas das edificações e terrenos
F-í er inspeçao periodica e prÐpor instalaçao dos cìispositivos de manutençao de segurança fisica
dos inÐveis no que tgnge a riscos de ìlcendio, condiçoes neteorologicas adversa^q ou fatores cfle
po.,rtan em risco a sande ou a integridade f,i:ica de seus ocupantes e /ou terceiros
El borar crÐnograma de serv!Ço de.conservaçao, higienizaçao.e limpeza
Ma^ter as atividades necessarias a presen/açaode jardins e ar€as verdes
Pruvidenciar diariarente, o hastearento e o arriarnento do Pav¡lhão Næional , obserwando a legis-
1¿ -ão pertinente
Et"cut¿¡r ou prcvidenciar serviços de marrutenção geral , trrccando fânpanas e fusíveis, efetuando
pequenos r€parrDs e requisitando pessoas habilitadas para os reparÐs de forno, borrù:as, caìxas
d ngua, extintores e elevadores, para assegurar as condiçoes de fi-rncionarento e segurança das
ir-talaçoes
Encarrregar-se da aquisiçä, recepçä, conferência, controte e distribuição do materiaf de con-
sL,,o e de limpeza, tornando cofiÐ bâse os serwiços a ser€m executados, para ewj,tar a descontinui-
<l¡.'e do prìccesso de higienízaçb e de manutenção do edifício e de suas instalações
Exocutar outras tarefas de rnesma natureza e nivel de dificuldade.
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DESCRIÇ/lO Dt CARGOS

LArrlUbAI-ìGUS

õ1iulu u -ui't,LlulJAL

E r'rívrl ¡,tÉoto D ¡¡ír,lr- suP[Ê;:ì! nqg19_49ttt ru tstn ¡r¡vo r ro
fFuLo Do cAtì60

AFIIiÂDOR DE iN5'IRUMEIITOS I¡USICAIS

SUt]GIìUT'O

Nl'l -01

-usc tt t çio DO CARGO

- Aff nar lnstrumentos

nutenção das Partes

qualldade de som'

musÍcals, testanCo

mecânicas Para as

os elementos sonorose efetuar a

funcionamcnto do insLrumento e

e regulando

segurar o bom

HIs poN s;.slLlDADES

- Pelo se¡r'iço executado

- pelo naterj al de consuno, equlpamentos e materiaL permanente à sua di sposição.

R[QUISITOS

- 1a grau comPl eto

- Expe¡iÔncia rnÍnima de

-- Para.efeito de acesso

t¡einamento.

mescs

experiência será comProvada através de provas esPecf I jcês ;--r

12

,a

Pfìor¡oçÅ0 ou ACESSO

Confo¡me estabelecido neste "fLAN0 DE CARG0S E S/lLÁRI0S"

ATIVIDADTS TIPICAS

- Veri fica¡ a a linação dos lnstrunentos, fazendo

con o produzido pela corda para detectar as di

AfInar o lnstrumento, aJustando as tensões das

Reparar instrumentosrajustando as partes e subst
.as desgastadas ou defeituosas.

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de

dificuìdade.

vibrrat ? dÍapasão, compa¡ando seu sc:

ssonâncias.

cordas.

ituindo



PLAI\U IJL ¡\\JL/J L- \'/ñt-'-\r ìrvvuiì

D ESCR I ÇÃo DE Ci\NGOS

oHut'o (JcuPACl0l"lÁL

ß ruívEu h,.EDIO D ruívsr- suDt-Rlcs
D apoto ADt,ilNlsrRATlvo E OPERACIO¡:AL

llruuo oo cÅR6o
ALMOXARIFE

órscnt çao DO CARGO

coo. c.o.o.
].91.15

, estotãg¿,ìr, Jls

adqulridas e con

suÐGtìun,l 
rull_ O 3

'- ùrganizar e manter o

reglstro e lnventário

na Unfversldade '

airnuxcrl í'udr.¡, excÙuËar

de måt.érlas-PrImas e

recebi;,tento

mercadorlas

LIi:iJ¡!dJt

l¿ccion¿Jas

ñ_rspoxs¡alLl9ADES

-_F.too;:î:li:r'ä:':::::"", equrpamentos e materiar permanente à sua disposição '

REQUISITOS

- 2a grau comPleto e conhec i men to cspecífico

edotloçÃo cu AcESSo
,PLANO DE CARGÛS E SNUAR¡OS''

Conforme estabetecido neste

[ttvtoaoas rtPlcAs

Ve¡l flcar a Poslção de. estoque '

Examlnaf periodicamente o volume de mercadorla '

Solicltar o ressuprlmento do estoque '

Contro-lar o recebimento do materfal comprado' ou fabrlcaCo '

conf rontar as notas de pedtdos e as es;.ec1f lcações .cofn 
o materlal

0rlentaroarmazenanentodematerlaleprodutosldentlflcando-os
fo¡ma adequada

Inspeclonar o estado do materlal ' sob sya guarda

Hanter o estoque em condlçöes de atender' as unldades '

Acondlclona¡ adequadamente o materlaÌ ¡ece'oldo'

EnviareatenderreqUlsfçÕesde'materlaledocumentação.respectlva
Fezer prevlsão e cont role de estoque t

Fazer o arrolamento dos cnaterlals estocados ou

Encamlnhar ao laboratór1o de anállse o matcrlal

dúvtdas quanto a sua qualldade '

- 
:o"rro"rar 

no:" "::::::" "::"'-::-:'ii.l."=" 
"

em movlmento.

recebldo, Para e

entregue -

e acomodando-os dr

xAliìeS quAndO h()u\
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GNUPO OCUf-.,ACIoNAL: NÍVEL MÉDIo

T I 'f 't,'l.O DO CAflGO. ASSISTENTE DE

coo. L)o c. B. o.

PLANO DE CAI?GOS i:

ALUNO
êa

NIVEL SALARIAL BAS ICO

aaLASreg

NH- 02

DI:SCIìICAO DO CARGO:
ASSISTIR E ORIENTAR OS ALUNOS

RANÇA, SAÚDE, PONTUALIDADE E

NO ASPECTOS DE

HIGIENE. DENTRO

DISCIPLINA, LASER, SEGU-
DAS DEPENDÊNCIAS ESCOLARES.

f-t ES P Oi{ SA. E IL IDÉ\ D ES:
Pelo serviço executado

- Pelo r¡laterial de consumo,
d': sposi ção

equlp.amentos e rnaterial perntanentc ã

¡

I
I

I
I

I

!

I

I
I

I
I

.i
I

I
I

I

I

¿l

I

i
I

I

I

i

I

I

i
I

I
I

I

I

I

I

I

su

Iì ¿:GL.!IS ITOS:
- 22 Grau completo ou experiência de 24 (vinte
-Para efeito de ascensão, a experiência serã
ou treinamento.

e qua t ro)rrcses

comprovada através de provas especÍficas

PÌìC)'ÐçÃo cu À(-ESSO: cc¡-rfor¡æ esLa.beleci.cc, nestc pl."u*ro

A-f lVlD,ô.DLS Tt ptCAS:
- oRTENTAR os ALuNos Nos ASPECTos coMpoRTr\ì{ENTAIS
- ASSISTIR OS ALUNOS NOS HORÃRIOS DE LASER.
- PREVERVAR A INTEGRIDADE FfSICA DOS ALUNOS
- ENCAMINHAR OS ALUNOS ì NSSISTÊNCIA MÉDICA E oDONToLÕcTcn EMERGENCIAIS.
- ZELAR PELA N{ANUTENç,4O, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DAS DEPENDÊNCIAS DA IFE:- ASSISTIR O CORPO DOCENTE NAS UNIDADES DIDÃTICO-PEDAGOGICAS CoM oS ìvI,A-TERIAIS NECESSÃRIOS E EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.
_ EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUR.EZA E NÎVEL DE DIFICULDADE



¡-- Li-\ t''J t/ U L t, n i \

DESCRTÇÃO

\)Uj L J¡lL-lrl\l\-/-)

DE CARGOS
-/

Dnporo ÂDr.4ursrRATrvo E opERACtoruAL E nível N4ÉDto f ¡:ívrr- ar,.=.'
TITULO DO CÂIìGO

ASs I STENTE DE D I REçÃ0 DE ARTES cEN I cAS

DESCRTçAO DO CARGO

'- AuxlIl{vna dlreção artística e

slva, radlofônica, audlovisual
equipe em pràouçeo cinematográ fi ca

de espetácuIos.

técnfca da

e

'.elevi

)D. C.D.O.

1.73.90

RESPONSABI LIDADES

- Pelo serviço executado
- Pelo materjaì de consuno, equipamentos e materiaL permanente à sua disposiçõo

REQUISITOS

-29 Grau completo e exper

-Para efeito de ascensão,

ou treinamento.

inte e quatro)meses

serã comprovada at provas especÍficas
iência de 24

a exPer r enc

(v

ta ravés de

PROr,tOçA0 OU ACESSO

Conforme estabeLecido neste "PLANO DE CARGOS E SALARI oS"

AT IVIDADÊS TI PICÂS

Ler o rotelro decupado e dist¡lbulr ta¡e fas.

Or ientar a preparação da produção

Fazer o contato com a equipe técnlca e elenco
. Acompanhar. todas as etapas do proJeto
.0rientar,o trabalho de todos os membros da "q,ii
Executar outras tarefas de mesma natureza e

pBr de acordo

níveì de difi
com o

cu I dade

Di retor de P:c::a
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P LA i{ U IJh. UA t)U) L ÐALAf'\¡U'*)

DESCR I DE CARGOS

li

Ç¡u
GltUf'0 UCU t't.Cl0l¡ AL

üapc:o ADt'¡lNts TR ATIVO E oPERAClol.l
rllut-cl Do cARco

I STENTE DE PRoouçÃo

[! ruíver- t4 EDIO ü ruí'rgl suPi:nìot{

DESCRiat.O Do cAiico

- Auxlllalt o Dl¡etor de

dução de ProJeto Para

Produção na reLnlão de

rádiå, .cinema, televl

reiursos hunanos

sã.o, audlovlsusl

SUEGIìUPO

NM.O2

e materials para a Pro*

ou esPetáculos '

AL

DE ARTES CTN I CAS
coD. c.B.o.

1.74.90

RESPOiiSABILIDADES

- Pelo serviço gxecu'"ado

- Pelo materiaL de consuno, aQUlpamentos e mate¡lal perrnanente à sua disposição

REQUISITOS

-29 Grau compl eto ou

-Experiência de 24(vinte e

-Para efei to de ascensão,

ou trêinamento.

guatro)meses.
a experiência serå .orp.o,ruOa através de provas espeÇÍficas

PRol,ioç40 ou ACESSO

Conforme estabeLecfdo neste "PLAI'.l0 DE CARGOS E SALARI0S"

ATIVIDADES TfPICAS

- Acompanhar todo o desenvoJvimento da produção do proJeto

- Contacta¡ o nateriaL hunano necessário ao proJetó

- P¡ocurar. suprlr toCas as deliciências que venham a ocorrer

- Executar outras tarefas de mesma natu reza e nível de

dificuldade.

no proJeto
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ASS ISTENTE EH

3.ll.2o

ADHINISTRAçÃo
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Planejaf, or¡entar e executar at¡vidades pertinentes ã Administração

m -eus vãrios segmèntos, dando suporte admin¡strat¡vo e técn¡co ã chefia

a, -nl dade e promovendo contdt.os com o.s- .d i versos seto0îes da ent ¡ dade e

e F ue i ros .

]R I 3iC DO

-),-.'.' Ç l, I \t ljhD :S.-U"\.)^ J'È'

- Pelo servlço executado

- Pelo material de consunot
\
t

equipamentos e materlal' Permanente à sua dlsposição-

--ttrc-l-îrìc'L *jl.J¡ r ev,

- 70 grau completo/prof i ss i onal i zante

i

e/ou
: -'

esPeci al i zação

.t .r

,0rientar a execução dos trabalhos ou atividades do setor'
, Manter-se esclarecido e atuaìizado sobre a apl icação de leis' ñormas e rg

grrìamentos referentes ã administração geral e específicao bem como prestar

I nfo rmação e or i entação no âmb i to da un i dade '

) A^sistir a chefía no levantamento e distribuição dos serviços administra-

trvos da unidade.
F ecutar at¡vidades de complexidade mediana tais
(' proces.so de ìnteresse geral ou esPecíf íco do

f .ar sua tranìitação.

como o estudo e análise
setor, bem como acomPa-



@
- Âedigir atos administrativos e docunrentos ã unidade. ,¡)
tÐ g*pedir documentos e verif icar.,srlas trômitações,
- Hanter contatos i nternos e/ou externos para d i scuti r ou estudar assuntos

relacionados com outros setores e problemas de natureza técnica" ìeqal
ou fíhanceira que sejam de interesse da lnsti tuição.

A aontrolar o material de consumo " fFilrmãneniel ¿a unidade e Drovidenclar\' -':'___:r --
. sua repos iÇão, manutenção ou compia.
- lrgenizar material de consulta da unidade, tais como: leis, requlamentos,

ìorrnas, manuais, I ivros e outros documentos.
O)rganizaremantera!qliy9sefichãriosdaunidade
-. Jrganizar e acompanhar o sistema de rec'eu-¡runto ã Jiuulqacão das comunl-

;ações .verba is e não verba is do setor.
- /¡anejar, propor e executar atívidades 

-de.complexidade 
mediana relatlvas

¿ administração de RH, financei ros e orçamentários.
- r'art¡ciparr fiêdiante supervísão e orientação dos trabalhos de ocorrêncl ,,,._,,¡'l

ou tomada de preços para a aguisição de material ¡ Íêdiqindo atas, termos
de ajuste e contratos corresponddntes.

- Hinutar contratos para fornecimento de mateiial.
t

) 
i:.-,

e) Auxiliar a chefia em assuntos de sua competência"
- ^uxi l iar a chefia no controle da frequência e escala de férias do pessoal

'a un idade.
O uxiliar na elaboração de relattoios e prr:jetos da unidade."
- uxi I iar na preparação e controle do orçamento geral da unidade.
- ,anter registro e controle do patrimônìo da unidade.
Ð -at i lografar documentos da unidade quando necessário.
- , rovidenciar levantamento de dados administrativos e estatísticos.

rarticipar dí reta ou indi retamente de serviços relacionados ãs verbas,
processos e convên ios.
¡fetuar cálculos necessãrïos.

- secretariar reuniões e outros eventos (convocação, redacão de atas¡ pro-
.,idenclar salas, etc)

\r- 'xecdtar outras tarefas ' da mesma natureza e nível de d¡ f¡ cul dade.



_.qæ&õF=ææø1-æ- .,r-Ai'JO Df c^l?Gos E s^l-nnlos¡L

Glìt-tPO OCUI,,¡'CIONAL: rutvEl-
+....--æ

l- r'r't.tt.o Do cÂl'ìGol RuxtLrAR

C;ClO. L)O C.B-O' 3.93.t0

,a
I'llVEL SALAT-ilAL BASICCI NM-ot

I}IIERMEDTARIO

ADMINISTRATIVO

I,II::ìC[ìICÃO DO CARGO:

- Executar sob aval iação e suPervisão, serviços de apoio ã administração.

Fl Elj POI'l SA' E I L I DA D ES :

- Pelo ser',''i ço eY'ecutado

- Pelo t¡taterial de consumo

dr sposi ção

, egui pamentos nateri al pet'nìanen-e t,c ã sua

iìiii.:L.llSlTOS:

- l9 grau completo

- Datiìografia

Plìì.ÐçÃO CU ii(-ìDSSO: Ccnforrcr: cst=.bc1ecj.oc, nesbc pJ.ano

À.'f I vrDA.D f:s TrþrcRs :

- Datî ìografar os serviços necessários à unidade administrativa.
Preencher requisições e formulãrios.

- tmitir as guias de tramitação de processos e documentos.

- 0rdenar e arquivar documentos da unidade seguindo criterios pré-estabelecidos.
- Receber e distribuir correspondência.

Dar informações de rotina.
Receber e trðnsmitir mensagens teìefônicas.

- Co.ì etar dados referentes a atividades mensuráveis.
- Efetuar: cálculo simples.
- Controìar as requisîções de xerox, correios, teìágrafos, telex, reprografia e outras.

T

- Fveerrtâr 5 .{ì.+-ik,,i^:^,1- --tori:l ronrricif:dn-
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Ão DE c/lRGos
@

DESCRIÇ

õ¡tu¡'õ- t, cul'^LloiJ AL

r,: ívE I t',1Éoto fl t'rír,ru suPtRlcR
D npolo-ADl"'llNlsrRATl"'0 E oPfRAclot'lA'L m

fTîuLo DtcARGo
co'D. c. u.0 suLì'3tìut'o

Ntr-011 .62.90

Dtscrltelõ Do cARGo

- Reaì izar tarefas de aPoio

possibiìitar a execução do

atividade.

AUXILIAR DE CINOGRAF IA

ao cenógrafo de forma a

t raba ì ho re I ac ionådo ã

HeSPO¡lSr-elLlDÂDEs

- PeLo serr'1ço executado

- Pelo material de consuno , equÍpamentos e material pernanente à sua dlsposição

REQUISITOS

- l9 grau comPleto.

- Conhecimento esPec

- Para ef eito de

de provas esPec

ífico ou experiência de ì2

Ascensão Funcional, a

Ífi cas ou . treinamento.

( doze ) mcses

exPerlencl comprovada åtravesa sera

rRor,roçÃo ou AcESSO
cARGos E sALARIos"Conforme estabelecido ncste "PLAN0 DE

ATIVIDÀDES T PICAS

- Auxil iar as tarefas do cenógrafo no que se refere a

* pesqui sa de materiai s e tomada de preços criatîvo'
- Acompanhar a.monta-cem dos cenários -com supervisão do

- Executa¡ outras tarelas slmllares setþre com 'ê superv

- Executar desenhos técnicos de auxíl io do trabalho

criativo.
- Executar ôrttras tarefes de mcsmâ natrrrezã e nível de d¡

)

cenógrafc,

isão do técnico suPerf or

t _¿.a

f iculdade.
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Auxil.ia¡ o circulante de sa]a na vigilância de pa.cientes ern recuperação anestõsica
a fim de que o paciente não caia da lrElca, quando solicitado pela chefia suoerior"
Torinn pr<rvidências imediatas en casos de r-rrgência
Executar outras tarefas de nesnn natur.eza e nível de dificuldade.
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Axil.iar o cireulante de sala na vigilância de pa.cientes en r€cuperação anestésica
a fim de que o paciente não caia da rrËLca, quando solicitado pela chefia suomior'.
Tonnr prorriOên"ias imediatas ern casos de urgência
Executar outras tarefas de r¡resrna natlrr.eza e nível de dificuldade.



PLAT\JO DE Q_o_sl_s4!_^ß]oscAf ?

GnUPO OCU f-)f.ClONA[-] ruÎvn, NÉoro

l-ltf't,lt.O OO CAI?GO' euxti,rruì DE ENFEI{"'AG'''1

CiD. L)O C.B.O. 0.72"t0
tt

I'IIVEL SALARIAL BASICO

1')

* ()-\

[.rt:sctìtcÃo Do cARGo:
- Atender as necessidades dos enfermos, atuando sob supervisão do enfermein: ou do m6-

cìico, bern como, realizar outras tarefas junto"ãs unidades especiais hospitalares,
tais conro: Centro Cirúrgico, Central de Material, Centro Obstétrico, eerçário, LJ-ff,

etc.

f-i ES POT{ SA. E f L I DA D ES :

- Pelo serviço executado
- Pelo l¡tateri ai de consumo'

dì spos i ção

,t

equip.amentos e material pet'nìanenLc i sua

tì [.3 t.t¡s I T os : '.

-¿fue grau completo l'*t ' ) ¡" r')

- Conhecinento específico ou

- Para efeito de ascensão, a

ou treinamento.

,7/.-, t ,,) ,, ,1,i"; ,,; ,. ,', l, r'1..t1,." ,l2l t I i
| /j,]:-.,f ,_)(

experiência Ce 06. meses

experiência será comprovada atrav6s de provas específicas.

b

))

Plìcl'Ðç1o cu rìc:DSSo : cc¡r forn: e s t¡.r..rc 1å c j. crc, nes te pl.¿r,-¡o

/i.I I VID,.X.DES T¡PICAS:

- Controlar sinais vitais dos pa,cientes, utilizando aparel-hos de ausculta e pressão ¡-,a-
na registrär anoÍì¿rlias.

- l'li¡istran medicamentos e tratamentos, observando horãrios, poso]ogia e outros dados
prescritos

- Fazer curativos simples, utilizardo noções de primeiros socoryos ou observando pres-
crições

- Prepar,ar pa.cientes para consultas módicas e exames
- Confer.in e acondiciona¡: o material a ser ester,r,,.Lizado
- Esterf lizar nnterial, inslrumental, anbienl-es e equipamentos
- Zela¡ pela assepsig, conservação e limpe:1a do natenia], instrurnent-al, ambientes e e*

quipamentos, destihaddao uso módì co-cjrnÍrgico
- Armazenan e distriluir o material esterrllizado
- Recolher nateriat para análises cfínicas
- Busca¡ naterial- e/åu .qoipar.rrto no alnoxarifado, mediate entrega de requisição
- TY'ansportar e entrega:n pedidos de nnteriais e resultados de exames, bem corìo encauri-

nÈr- I -1-^--+^*-: -ì^ ^,,-'-J^ ^^1 -l^.1 +--ìa



;,,
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Auxili.ar o circulante de sa-l-a na vigilância de pacientes em recupenação
a fim de que o pa.ciente não caia da maca, quando solicitado pela chefia
Tornn prrrvidências imediatas em casos de urgência
Executar outr:as tarefas de nesln natur.eza e nível de dificuldade.

anestõsica
suoerior"



PL/\I\JO DE Ci\f?GOS E SALNNICS

GnLrf,O OCUt-'j¡.ClONALl ruIvn, ¡É¡ro

l-l'f't.lt,.o tio cÂt?Go' auxrueR DE ENFERMA.*,

C;OO. L)O C. B. O. 0.72.I0

\¿l , 
-_

a,

l.llVEL SALARIAL BASICO NM-or

[,IIiSCIìICÃO DO CARGO:

- Atender as necessidades dos enfermos, atuando sob supervisão do enfermeiro ou do mó-

dico, bem como, realizar outras tarefas ju¡to'às unidades especiais hospital.ares,

tais conro: Centro Cirúrgico, Central de l4aterial, Centro Obstétrico, eençário, UTI,

etc.

f ( ES POT'] SA. E IL I DA DES :

- Pelo serviço e/.ecutado
- Pelo rnateriai de consumo'

disposição
equip.urentos e materiaj pet'nìanente a* suð

t'ì [,3 L.l rs r T os .

- 19 grau completo

- Conhecinrento ""p."ifi"o ou experiência

- Para efeito de ascensão, a experiência
ou treinamento.

Ce 06. meses

sená comprovada
ó

pnovas específicasatraves de

Piìcl.Ðç1o cu .¿ICESSO: Ccn forrn: es t¿.bc leci.ctc, nes te PJ.a,-¡o

/r'f I VIDADT:S Ttþ¡CR S :

- Controlar sinais vit¡i s
ra registra-r anomalias.

- Mi¡iistrar. medicamentos e
prescritos

- Fazer cur.ativos simples,

dos pacientes, utilizando aparelhos de ausculta e pressão pa-

trata¡nentòs, observando horários, posoloqia e outros dados

utiliza¡do noções de primeiros socot-ros ou observa¡do Pres-
crr_çoes
Prepalar pa.cientes para consultas módicas e exames.
Corrferin e acondiciona¡ o material a ser eisterelizado
Esterefizal material, instmmental, ambientes e equipamentos.
Zefa¡ pela assepsip, conserwação e limpeTa Ço nntenial, instnrmental, ambientes e e-
quipamentos, destihadd ao uso mãdico-cirúrgico
Armazenar. e distribuir o material- esterel-izado
Recolher nateria1 para análises cÌínicas
Buscar naterial e/ou equipmento no alnoxa¡rifado, mediat-e entrega de requisição

ï::ery:jï î ï!;g-T ?fi9::_g: TT::iîi:^" resurtados de exames, bem corno encanni-



l-[*,lrls\J UL- v/'11\\-.'v\-/ t.- Vl-fLt al \lvv

DESCnIÇÃO DI Cr]RGOS

GfiUI,C C¡CUi )CIOIJ¡1L

[ ¡poro ,'.Dt'4ttilsrRATlvo E oPtRAClo¡lAL
,t

L¿l rulvEL NlEDlo D ruíveu sui']tîlJR
flrulc-r Do ci.RGO

AUXILIÂR DE FIGURINO

órscnlÇAo oo cARGo

- Realizar tarefas de apoio do figurin
possibilitar a execução do trabaìho

atividade.

cOD. c.8.0.
1.62.90

SUB6fìUPO
Nt.,t-0 1

i sta de forma a

re I ac l onado a

Pelo serviço executado
Pel.o material de consuno ' cQUipamentos e materlal permanente à sua disposição

REQUIS¡TOS

l9 Grau completo .,
Conhecimento específ¡co ou experìência de 06(seis)meses

Para efeito de "s."nrão, â expe.riência será comprovada através de provas específ icas

ou t re i namen to.
PROr.lOçÃ0 ou ACESSo

Conforme estabelecido neste "PLAN0 DE CARG05 E SALÁRI05"

\,v

ATIVIDADES TIPICAS

- Auxltlar as tarêfas do llgurlnista no. que Se refere a pesqulsa de naterlal, tona

da de preço, execução de desenhoS técnicos relativos I'ao trabaltro de criação'

- Acompanhar a conlecção dos modeLos com a supervlsão técnica do f igurinlsta'

- Executar out¡as talelas slmiLares semple coñì a supervlsão do técnico superior'

- Executar outras tarefas de mesma nafu reza " 
níuål de dificuldade



PLAî'lO DE CAiiìGOS E SALAIìlub

DEscRrÇÃo Dr_gltG9s

rulÉoto ú trívs' gurIlf¡
?,R¡Põ-õõÚPAttor¡r\L Ú ruÍveu

saúde t

possam

iu uclruPo

-l ¡.pOtO ADì,il NISTR ATIVO

=lÍ cÂflco t\uxrLIAR DE snÚor

E OPERACICNAL . c.B.o.
o-12

traba Ihando com a

estar inter f erindo

rì3

da

, ui,

rjtsõßlção Do C ARGO
c omunl dade

na saúde

reaLidade

clllt"rru "- 
rlP atenção primária à

colaborar em Ptogramat 
t: 

i::"nroblemas quelolaborar errr Pr'> 
^-r.,otç oroblemas que

sentrdo de detectar o"ttt^:"::^'"rlarnenLo 
do rabalho

ução dos

de acordo com cada

probì emas' t;entldo de dBr'su""' -_,^ 
^^ oLaneJarnenLo 

do t

o"o"ração, 
partlclpando 

^li "lL".rr* para so'

:::::'::::"i'":';":;,' 
al'Lernu'liu" Pure s?r

nEsFõÑsn---'..--.--.-_elLlDnors

mate¡IaL Permanente 
à sua di sPosição '

- pel o "1u::"-.,":""t::t":"", equipamentos e

- Pelo rnaLerlar

F.-_rqutstros

i a de t 2 (doze) meses '

ia ser:á comProvada a
ficas

de Provas esPec I
- I I grau compì eto '

- . conhecimento 
esPecífico ou

- Para efeito de ascensão' a

ou ,'"i namento'

expe r

exPer

i ênc

r enc
t raves

,'p¡¡N0 DE cARGos É SALAFIos"

FRõMõção ou AcEsso
Confort" estabei do neste

Ãïiroloes-lþtc¡s nece ss iC adcda omunidade

- parrrcrpar de proera*as especrals' erabo':1r" 
:::::": ::, "ricnl'ação 

técnica'

- partrcrpar no t¡abarho de grupos *cltados t::.":'";;"";a.ndo o trso adequado'

- Dts'trlbulr medlcação ton'o'"" prescrição r¡édica' orienta'nd

- Executa¡ anáI tscs stnOlel 
I

- Reallzar vlslta domicl)'larr 
I

_ EstereJlzar matertal.. omplcrnentares

- P¡oceder a coleta de materlal parä exames c

- Elaborqr bolet ins mensals r1e atendinento

e nível de dificuìdade
't't ^^-^r¡c de nesma naturcza 

'

- Executar outr¡s tarefas de rnestrrq "---

-----



P L/t DI: GOS I SA los

D f scR lÇi.o DE CAR G OS

t/- R['l o LA iì

õHui'O ocul'Âclot¡ÂL

ñ ;poto /1Dl'llNlsTRATlvo E OPERACIOIJAL ü NívgL r,lÉoto D "*ívrr- Slt¡,¡o ^^

titut-o 0o cAftGo
coD. c. B.C.

5 .99 .90
S U T-} O Iì ¡.J i'O

NM-OIAUXILIAR DE TOPOGRAFIA

Dtscrìtção Db cnnco

Exercer tarefas auxil

Lo de dados da área

lares de topogra

a ser dernarcada,

fla, preccdendo.ao

bem como cfetuar o

ìevantamento, anotaçðo

desenho da área -

e cálcu

RrSpo¡lsnslLlDADES

- PeÌ o servi ço executado

- PeIo maLerial de consunot equipamentos e material pe¡r.ìanente à sua di sposi çõo

REOUISITOS

- 1e grau comPleto

-Conhec imento esPecí fi co

-Pa ra efe i to de a scensão,
ou tre i namento.

experiência de I

experrencla Sera

2 (doze) mese s .

comprovada a t'ravé1 de provas específ icas
ou

a

rosr/.oçÃo ou Accsso

Confo¡me estabelecido neste "PLAN0 DE CARG0S E SALÁnIOS"

ATIVIDADES TIPICAS

- EfetuaI, sob orient"Cao, o Levantamento de dados das secçOes transve¡sais da área a

ser dernarcada

- Anotar na caderneta topográfica os dados obtfdos

-.Calcular e desenhar a área das secçðes transu.å""f'

- Harcar os pontos de nlvelamento

- Zelar pela Ilmpeza e conservação da dparelhagem topográ flca

- Sxecutar ouLras tarefas de mesma natureza e nfvel de diflculdade'



êF--'æF.'

CNI-IPO CCUPT.CIONAL: NIVEL NËDIO

l'l't'tjl.O DO (ìi.l-?0O.nuxlLlAR DE vtTERINARIA E z00TEcNlA

PLAFJO DE CATIGOS E SALA,I'?ICS

¡l
I.JIVEL SA.LARIT{L B/\SICO NM-Oì l:l

coD. DO c.B.o. 0'72'10

Di:SCIìICÃO DO CARGO:

- Preparar saìas de ci rurgia de exames

ais utiìizados, bem como acompanhar

.

de tratamento cl ínico ou

i ntervenções c i rúrg i cas e

preventivo e os materi-
aulas práticas.

fI( E:ì POI'] SA. E I L I DA D ES :

- Pel o servi ço executado
- Pelo I¡ìateriai de consumo'

disposição
equi pamentos - e materi al pel'nìanentc ã suð

f,ì[,ft.llslTos:
I I Grau compl eto.

- Conhecimento específico ou

- Para efeito de ascensão, a

ou trei namento.

experiência de ì2

experlencla sera

(doze) meses.

comprovada atravês de provas específ icas

P]ìCÌ\ry-ÃO CU .rf(-ìäSSO: Cc¡rforrn: est¿.bc1ecj.cc, nestc pJ.¿uro

/\ iIVIDADES TIPICAS:

- Esterilizar instrumentos cirúrgicos, clínicos e de laboratório veterinários.

- Manter as saìas de cirurgia,de exames e de tratamento cl ínico ou Preventivo,em

condições de uso.

- Proceder ì impeza do ,materiaì util Îzado

- Conter os animais durante os exames

- Empacotar rnaterial cirurgico
- Preparar materiaì para auìas práticas, exames, tratamento e ci rurgias'
- lnformar ao superior imediato sobre as condições do material util izado nos exarnes

ci rurgias.
- txecutar o prá-operatório e o pós-operatório.
- 

^',- 
i I : ^- ^- ^^l ^!^ l^ -^+^- i - l ^*¡ ôv5rcc



1

GÎUPO OCUPA.CIONAL: NfvEL

T l't-t.rt.o Do cÂRGo. AUX r L rAR

COD. DO C. B . O. 5.99.e0

PROCESSAMENTO DE DADOS

a,
NIvEL SALA,RIAL BAS ICO NH-03

¡lÉo to

lÉct¡tco DE

DI:SCIIICÃO DO CARGO:

- Auxi I iar o operador de processamento

o Programa.

de dados dando-l he cond ições para processar

FI ES POT{ SA. D IL IDil D ES .

- Pel o servì ço e/.ecutado
- Pelo ¡rtateriaì de consumo'

disposição
equip.amentos e material pet'nìanentõ ã su

fì¿:.GLjISITOS:

- 2? grau completo com conhecimento especÍf¡co

PIì}iDçÃO CU ÀC'ESSO: Ccnfolnæ est¿rl¡cleciclc, neste Pl.a,ro

A-I-IVIDADES TIþICRS:

- Executar åtividades de apoio de nrodo a dar condições para que sistenl¡s e rotinas

venham a ser processados pelo computador

- Executar atividades relativas a guarda, conservação, segurança e controìe de ãreas

magnét icas , manua i s e,/ou documen tos

- Executar outras tarefas de mesnla natureza e nÍvel de dificuìdade



PL/il{C Di C¡\ [r GOS E SALT(NIOS

DrscntÇÃo DE c/lRGos
c?ut'o 0cul;',LlulJAL

EJapoto /rD1'llNlsrRATlvo E oPiRAClolJAL D l'¡ívrr- rrlÉoto LJ NIVEL SUI)TIì.:R

I ITULO DO CÂt(GO
coD. c.u.o.
5-81.10

SUI]GfIUI'O

orscrwÃo oo C ARGO

- Reallzar oPera-çõ_es.

bem como oPeraçoes

BOHBË I RO

preve.ntivasr-e
de sa ì vamento

NM-O¡

de combate a incêndios e

I

outros sinlst¡os,

Rrspoils¡aI LIDADES

- Pelo sùr viço executado
- Pelo maLerial de consuno, equipamentos e rnate¡iaI permanente à sua disposiç5o'

REQUISITOS

2? grau comPleto.

Cartei ra de habi ì i tação

Conheci mento esPecí f i co

Para efei to de ascensão,
ou trei namento.

ou exper i ênc i a de ì

a experiência será
2 (doze) meses

comprovada atravás de provas expecÍficas

enot,loçÃo ou AcEsso ¡_
CONfOIME ESIAbCIECidO NESTC ''PLANÙ DE CARGOS E SALARIOS''

ATIVIDÂDES TIPICAS

- Reallzar operações preventivas contra acldentes '

- Insta).ar equipamentos de prevenção e combate a incêndlo I

- Reallzar vlstorias nas instalções verificando o estado de funcionamento

dos equipamentos de prevenção e combate a

Atuar como salva-vf das

Mintstrar os prlmeiros socorros ;.

Dtrlgtr vlaLuras do colpo dc bombei¡os ou

Reallzar demonstrações prátlcas em cursos

ção dc acldentes e operação de equipa.ment

Executar a llmpeza e conservação do Ioca.l

Recover. vfIIrnas e/ou bens atingidos.
0perar equlparnentos de ¡ádlo-cotrlu¡lcação

Executar outtas tarefas dè mesma natureza

incêndio.

ouL¡o vefculo necessário

e palestras de Prlmelros
os de combate a Incôndio.

de trabalho, dos materiais

ao serviço.

socorros, preven-

e equi pamentos.

e nfvel de dlflculdade'



rL/lt\u L/t: U/{ h tr U 5 L 5AL-AI-\ IU b

@Ð
DESCRTÇÃO DE CARGOS

GlìUPO OCUl,Aul0tiÂL

fJapoto A.Dî,4n.usrRATtvo E OPERACIO NAL E rvíve r- ntdoto [ rui,.,Er- suPtRicR
Tflulo Do cArìGo

CAI.IARE I RO DE ESPETÁculo
ESCRrçAO D0 CARGO

- Executar tarefas Ce conservação das peças Oe

. c.B.o SUBGf(UI'O
, NM-025.ho.70

utfllzadas no espetácuìovestuário

!ìESPONSABILIDADES

- Pelo serviço executado
- Pelo material. de consuno, equiparnentos e materlaL permanente à sua disposição

REQUISITOS

-29 Grau completo ou exper

-Para efeito Ce ascensão, a

ou t'ré i namen to.

iência de 24(vinte quarro)meses.

experîência será comprovada atrsvés' Ce provas esnecífîces

PROI¿oÇAO 0U ACESSO .:
Confo¡ne estabelecido neste ''PLANO DE CA'ìGOS E SALÁRIOS"

ATIV¡DADES TfPICAS

- P¡ovldencfar a limpeza,.J.avagem, pâssagem e costura das

- Auxlllaf atores e figurantes a vestirem as indumentárias

- 0rganizar o guarda-¡oupa e embaì.agem dos iigurlnos
- 0rganlzar e mante¡ atuallzado o catálogo dos.!.raJes, chapéus, .calçados e outr3s peç3:

- Provldenclar a guarda, controJ.e, enp:ést1.ro, lecoLhf me;rto, nanuicnção, conse:vação, r'
paros, adaptação e confecção de ttajes " outro, peças necessárias a espetáculos.

- Executar out¡as tarelas de mesma natureza e nfveL de dificu-ldade.

peças do vestuárj.o

cênicas.



&-f-t i v \-/ t--lL-" v¿-ll \\,/\-/\, t- \J¡-1 L-r1 I \r\-/V

DESCRTÇAO DE CARGOS
GfruPO Ocur;:.lor¡ÂL

üapo¡o ADtútNtsrRATtvo E OPERACIONAL
TULO DO CåRGO

E t
VEL MEDIO ü ruíve l suprRroF

ceruorÉcru r co
DESCRTçAO DO CARcO

- ¡tontar e reparar cenárIos,
tos de acordo com as sollcl
levLsão o amblente adequado

B-6

aneJando, proJetando

dar -às aoresentações

SUBGfìUPO

e Instalando os elemen-
de teatro, cinema e te-

cob. c.B.o.

estudando, pl

tações, para

t:

i

RESPOI{SABILIDADES

Pelo servf ço execL,!..ldo
Pe.l.o maLerial de consuno, equipamentos e materfal permanente à sua disposiçõo

REQUISITOS

'2? orau comoleto ou

Exoeríência de 24(vinte e

- Parå efeì to de ascensão,'

ou treinamento

oua t ro ) mes es

q .ex.per iênc ia será comprovada através de provas especîf ¡cas

PRO¡.4OçAO OU ACESSO

- Conforme estabel.ecido neste 'lPL.ANO DE CARGOS E SALÁRIOS"
ATIVIDADES

Estudar

bldas.

T¡PICAS

a forma e estiLo do cenário, examinando plantas, esboços e instruções rece-

Estabelece¡ a ordem dos trabarhos e dos materrar,s necessárlos
- Requlslta¡ tapadelras, portasr Janelas, pfsos¡- grades e demafs componentes do cená-

rlo. .*
- Levantar os cenárIos, montando e unlndo as partes com a aJuda de fnst¡umentos ace-

quados.

Exarnlnar os cenários montados, obse:vando a dfsþosIção, funcionamento e scus compo-
r¡ent e s .

Submeter os cenárlos à apreclação dos responsávels
Cufda¡ da conservação dos cenárIos, reparando-os e modll'lcando-os sempre que necessl

¡rf'o.
ExecutEr servlços de alvenarla e gesso,.
Recolhe: .os mater ia is empregados após as encenações.

' Preparar as dlversas partes de madelra ¿o "".,jrro..lnspecionara colocaçIo e rnudança de decoração em cenárfos de teatro, estudfos



:-T ¡J.'rDLS I tP¡C;''i (contrn\,,3i:a¡

_/r

:lnematogrártcos ou local i da representeção"

- ixecutar outras tarefas de mesma natureza e ' nfvel de dl flculdade '

J ,ì'

(
\



Ql)
- -.rrvlDADEs rÍprcns

cinematogr-aficos ou local da representrçä

- Îxecutar outras tarefas de nesna natur€za e nível de dificuldade.



GnLTPO OCUP^.CIONAL: NfvEL HËDr0

Tl'f't;t.o oo c/-RGo. ctNtGRAFtsrA

ccjo. L)o c. B. o. r.63.60

PLAi.IO DE CATìGOS {: SAL¡{NICS

aa
N IVE L SAL¿\RIAL BAS IC O

NH- o4

t)l:sclltcÃo DO CAFìGO: '

- 0pera câmeras e equipêmentos fotogrãficos e cînematográficos para tomar fotos e ce-

nas de f ilmes.

G.I't ES PO[.I SA. E IL I DA D ES .

- Pelo servi ço eY.ecutado

- Pclo ¡¡'¡ateri al de consumo, equipamentos e materiaì perntanente ã sua

d'i sposi ção

,ìi:GL,llSlTOS:

- 2? grau completo/profissional izante e/ou de especial ização

Plìc)Ðção cu À('xsso: ccnfol¡e est¡.belecictc, neste pl.a,ro

A-i.IVIDADES TIPICAS:
- Operar e manter em funcionamento todo e equipamento fotogrãfico e de cinema incìusive

cãmaras, aplificadores, fotômetros, copiadores, duplicador de dispositivo e projeto-
res reprovits;

- Fotografar e,/ou filmar quadros, gráficos, figuras impressas, imagens naturais e vivas
- Rvelar, reproduzir, copiar f ilmes e fotograf ias
- Arpì iar fotografias" - Efetuar retoques de negativos, positivos e de cõpias fotostãticas
- Estudar fórmulas e preparar soluções
- Cuidar, I impar e conservar o material em uso
- lluminar o Iocal, para possibl itar a fi ìmagem conforme as necessidades técnicas e es-

tét i cas
- Grampear, cortar e encadernar filmes
- Trabalhar em câmera escura
- Colaborar na organização e manutenção de fi lmatecas
- Part i ci par em reportagens fotográfi cas
- Fotografar ou fi lmar detalhes, para laudos técnicps periciais



L-¡1 l\\-/ LJL* l.//'\1.\\-,\-/\-.,¡ L- \iht-¡1 t \¡VU

À

DESCRTÇÃO DE CARGOS
GfTUi.C OCUI,/iL IOiJAL

üaporo ADr.,lrNrsrRATrVo E opERActoirAL E ruívsr- rrqÉoro ü ruívrr- suPrRrî,
TITULO DC CÂRGO

DESCRTÇ/.O nO CARGO

j Confeclonar e ¡eparar'

eJustando suas di leren

COI.¡f'ECCIOI'IADOR D' INSTRUMENTOS MUS]CAIS
SUt]GNUPO

NM- O2

percusrao, prepatando (

ou mecânIc,as.

lcoD. c. B.o.

I s.r,r

lnstrumentos musica'ls

tes partes,eusando fer
de cordes, sopro,

ramentas manuai,s

RESPONSÅB ILIDADES

- Pelo serviço sxecutado
- Pelo qaterial de consuno , equlpamentos e rnaterlal permanentc à sua sposlçðodi

REOUISITOS

is

tn

¿t

2? Grau comp

Experiência
P¿rra ef ei to de

ou treÎnamento.

treinamentq ou

te e quatro) me

exper i ênc ia serã

se s .

comp rovada

ì eto ma

de 2\ (v,

a sce nsão, atravós de prcrras esnecíf icas

PROtrlOçÀO OU ACESSO

Conforme estabelecido neste "PLAN0 DE CARG0S E SALÁRIOS,'

ATiV¡DAD.S TiPIcAS

- Examlna¡ o t¡abaLho a ser. reaLizado, obse¡vando as caracterÍsticas e espectlÍcações
lnst¡u¡¡ento para seLecionar o mate¡ial e programar as operações.

- ïraçar sobre a matéria-prima o desenho das peças -C;f eccionar as partes do f nst¡un
to, cortando-as, furando-as, escul.pfri do-as e dando-l.hes fo¡ma e acabemenl-o.

- Flontar os componcntes com cola, parãfusos o, Oo, outros rnelos.
6ù! .

- Dar acabamento ao lnstrumento, pintando-o, enve¡nlzando-o para obter o aspecto dese I

do.

Testar

- Executar

o instrumento Para comprovar sua {ual idade. - --

outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuìdade.



€Ð

PtÂt{0 0E cAnc05

nESCRIçnCI UE CnRcOS

E srxS-ÃßI05

CRI.[Ð OC,UP/\CICNU\L

fîl nt,olo 
^Dr'rrNlslrì/\TIV0 

E oprRt\cIoNAL

TIILLO DO CTJìGO

corurÍnuo

.jEsCIìlçAo LO C¡fìG0

- Executar trabalhos de coleta e de entrega de documentos e
atender às solicitações e necessidades administrativas da

Fl ruívEu ¡lÉr¡ro tl NÍvEL sup[Rlon

SUB.GìLq-Ð

ry{ot ¡

',,,,.'.,.,"if ¡ ;:f";',"''1

outros, para
unidade -

c00. c.u.0.
3-99 - 70

RESPOIIS^I] I L I I]/\JES

- Pelo serviço executado
- Pelo material de consltmo,

posaçao -

equipamentos e material permanente a sua dis-

REqJrSl r05

-dle grau completo- il.l..,'l . i
t/ '. ì, ìtr..i '/ 'ì l' 'ì ìit

r{'ü,q/û uj /rt-Esv)

Conforme estabelecido neste I'PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS"

\TIV]DUT1S TíPIUS

- Coletar e entrega. .iocurentos, mensagens, encomendas, volumes e outros,
internamente e externamente;

- Coletar assinaturas em documentos diversos de acordo com a necessidade da
unidade;

- Auxjliar nos serviços simples de apoio administratiwo tais como: Atender
telefone, operar máquinas simples de reprodução, anotar recados, abrir
pastas e outros; -

- Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nivel de dificuldade-



PLAI{O iJL UAI{bub L ÞAL-ÉìI-(I\J)

DESCRIÇAO DE CARGOS
GRUPO OCUí'ÂClOii/tL

ünpoto ADr',lnJtsrRATrvo E oPERActot'JAL
,.,

[xJ rutvEt- MEDIo ü ruívEl supJnrc
TULO DO CARGO

CONTRA-RECRA

DESCRIçAO DO CARGO

- Tratar da colocação dos obJetos de cena e decoração do cenárlo

c.B.o
.7J.90

SUBGRUPO

NM-02

RESPONSAB I LIDÂ9ES

- Pelo servlço executado
- Pê1o material de consuno, equlpamentos e mate¡laL permanente à sua dlsposição

REAUISITOS

' 2? Grau compl eto ou

E;<periãncia de 2l+ (vinte e
I l,u.u efeito de ascensão,

ou trer namento.

quatro) meses.
ê experiência serã comprovada atravãs de provas específ icas

PROI''lOçAO OU AcESSQ

Conforme est abelecldo neste ^PLANO DE CARGOS E SALARIOS''

ATIVIDADES TÍPICAS

- Guardar o.s o5Jetos de cena em Local próprfo.

- Culdar de sua manutenção solfcit,ando aos técnicos os reparos necessár1os.

- Dar sinais 
"o, "tores e ao pubì ico, para início e intervaìos do espetácul

:.
- Executar a llmpeza do palco "

- Enca¡regar-se dos efeltos e ruidos na calxa do teat¡o, segundo as exi$Encias do espe

cuIo.:

- Executar outras tarefas de mesma natu¡eza e nível de dificuldade.
:



Pi-AI.:O D: CANGSS u

NM_ O ì
APOIO ADMINSITRATIVO E OPTRAC IONAL(-;.

I'
¡

cou ?ÅÎ ìf ii å r- '

; ULO DO CA;ìOO. CONTRAMESTRE/OF fC I O

t, q¡'r, I':¿' E,ÀSlloJ-*È¡lrl; ¡-
,

li l\/:rn 7. 0 r .90

D:- SCR lÇÁo Do CAR GO:

f :mPanhar e executar' os trabal

r ientando o correto desemPenho

( Prego adequaclo dos materiais'

hos de sua esPecial idade'

das taref as, bem corno o

Rr-SPOiISABILIDÂD:S:

Pelo serviço executado'

Pe I o ma te r ia I de con surno ' equ i pamen tos

permanente ã sua disPosição'

e material

Fì -OUISITOS:

- r9 grau completo.
-' úonhecinrento específ ¡co

- Para efeito de ascensão,

rre i namento. j

experiência de l2 meses.

experiência será comProvada através de provas esPecíficas ou
ou

a

C-J ,i,l-q53: O=.íC:;;i= e:;t-'>:'r oCiCC, n'j:S'Le Pla:rO

,1 i Itr"t'u.''¿:S ;ii'ICAS:
ì- Hanter contato com o MeStrer ôñaì isando e discutindo o trabalho a ser e-

xecutado, estabel ecendo o rotei ro e o desempenho correto das tarefas '

- Fazer junto com o técnico da área o ì'evantamento do material a ser utili-

zado para proVidenciar a requisição junto ao aìmoxarifado'
- 0rientar os funcionários do setor sobre o correto desempenho das tarefaS'

scomDanhando a sua execucão' :-:- :

i.'iJ'Åiãl'"b"'åhptugo correto dol materiais' visando a

ecoñoilicidade de mão-de-obra e perfeição dos serviços
,- rr¿êcntÀr nr¡f r:q r¡ref¡ç cle mesma natureza e nÍvel de dificuìdade.



fLA:\U UL t//l¡1Ut/) É JtslL-r-{¡\r\-/..,¡

DESCRIÇÃO DE CARGOS
-oHuro ocuf'Acloi¡AL

t,

[-xJ t'tivEL NlEDlo f] ruíver- suPERioR
f]aporo ADMINISTÃ_4T|@
tlruuo Do cARGo

cosruRE I Ro DE E sPET Ácut- o

ogscntÇiro 0o cARGo

cEHÃn t o

para esPetácu).os, a Pa rtlr de 1délas corìcebidas do
- Confecclonar traJes especf flcos

ftgurlnLsta ou cenógrafo''

. c.B.O.

ESPO¡IS ¡AILIDADES

Pelo servlço executado
Pelo maLeriaL de consuno, eQUipamentos e materfal permanente à sua disposição

REQUIS¡TOS

-2? Grau completo ou exPeriência de 2!(v
-Para efeito de ascensão, a experiência

ou trei namento.

¡ nte qua tro) meses.

será comprovada através de provas específicas

Þnot'toçÃo ou AcESso

Conforme estabe.lecido neste "PLA-N0 DE CARCOS E SALÁRI05''

ATIVIDADES T

- PreParar o

- DlsPor a'

- Alfnhavar
- Montar e

P¡CAS

molde segundo o desenho apresentado

peça en posição e locaÌ aproprlados,

peças, fotros e demais elementos, ut

coser traje segundo -figuri'nol-

pelo flgurlnfsta.
a flm de PrePará-Ia Para

lLlzando lnstrumentos de

ser cortada,

costura.

- Efetua r Bor dados nos Lrajes, seguncio f i gur i no '

- 0pera r com mãqu i na s de costu ra .

- Fazer ìevantamentos de materíais necessãrios às suas
:

atividades

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade'



I

I,
Ir

lr
k

I\I-['I/EL ]I\ITERMEDIARTO

íi1il;re-( r''i' rl' ':l':' t¿ ' '' .

af
t{tVEL sALAritAL eÁs¡co Lìl,f.ç1

nu{_ c I

PL/1NO Df CAiTGOS E sAt_Ãnrcs
î; nLrPo cÐC u r)t.c toN/t L :

; l''f t,:t.Ol t,O f:.rr[¿GO :
'COZINLIEItrTTO

î; oD. L)Of c. B . O.
).i-31.10

''r; I::ìCtìlC-AO
qtue assegqure

dåa "

DO CARGOI Ptel'arar
a qualidade, higiene,

alimentos sob

sabor, aroma e

supervisão de nutricionista, de modo

apresentaçao da refeição a ser servi

¿

,-{:EiiPOi'l5SA.ElL
. Pelo s-serviç

Peìo r¡rn¿rtcri
dispossição

IDADES:
o er.ecuta
ai de con

do

s umo , €Quip.amentos e material pet'ntanente ì ;ua

''ìiiGL.!¡St-TOS:
-" 19 .grau- incompleto, até

Experiãi:ncia mínima de l2
* Para efeeito de acesso, a

ou treir.:lamento

a 4Ç sárie
(doze) meses

expertencla sera comprovada através de provas específicas

r:1..;f:.ÐÇ-ão (:u ¡-r(_trsso : Ccnforrn: esÞ.ræLáci.cc, nestc pl.a¡ro

¿\.I IVIDA.IDES TIþICA.S :
Separar omaterialaser
Prepararr refeições;
Cozinhar: alimenros;

utilizado na confecção dos alimencos

Temperar-:: os pratos a serem servidos;
Prepara::r massas, sobremesas, molhos e condimentos;
Experime':ntar ref eições ;

Operar florno, fogão e demais aparelhos de cozinha;
lnspecio:nar a higicnização de equipamentos e utensí1ios;
preparar: sargadinhos e doccs para sercm vendidos nas ranchonetes
Auxiliar: na requisícão do matcrial necess.{rio .,,-.Para a PreParaçao
Coorden¿¡r as atividndes da cozi.¡rha:

,

dos alimentos;



Pode parcicipar da cxecução da faxina cla área inccrn¿r cla cozinha, limpeza de máclui
rlas' ufensílios e oucros equiplmentos, r-rtilizancio*se cle macer:iais adequaclos, para
assegurar sua ucilização no prepâro clos ;llimentos;
Iixecutar outras tarefas de ¡nesma nacureza e mesrno nivel de dif iculdacle.

l



PLA DE t-/ Ê,I'l 0 íìGOS E SALr\RIOS

DESCfìlÇÅO DE CXríìGOS

Gt{Uf 'O OCUf't ClOlJ/tL

Enporo ADt,ltNlsTiìATlv0 E oPERACl0ilAL
,,

LJ I'IIVEL hIEDIO ü ¡:ívrr- suP[R']í
coD. c.u.o. SUI.]6IìUPO

NH-OI
TITULO DO CAIIGO

DESCRIçAo Do cI{RGo

Conleccf onàr, recuperar, modificar ou

tubos de vldro para fab¡lca¡ materlal

simllares.

CURVADOR DE TUBOS DE VIDROS/HIALOTÊCNICO

ea

-9

c¡1ar novos sistemas ou modelo ern

de Laboratóllo, sinais l-uminosos
i d ro. 0a r forr
produtos

RESPONSAP I LIDADES

PeLo serviço executado
pel.o material de consuno, seuipamenLos e rnateria,l permanente à sua djsposiç3o.

{t

REQUISITOS
I

l9 Grau completo.
-- Conhecimento específico

Para efei to de ascensão,

ou tre i namento.

6 (se i s) meses de

experrencra sera atraves de provas específicas

OU

a

experrencra

èomp rovada

PROr¡OçÃO OU ACESSO

Confo¡me estabelecido neste "PLANO DE CARG05 E SAL/tRI0S"

ATIVIDADES TIPICAS

Examinar e interpretar desenhos e esPeci ficações

Confeccionar, recuperar, modiffcar ou crjar novos slstemas ou modelos, conforrne rìeces

sldades surgidas.

- Aquecer os tubos de via.o p"ra dar-lhes uma consistênci
- Dar forma aos tubos, estl rando ou soprando o vidro ou

- Fazer cu¡vatu¡as e união de seções do tubo,
- Manlpular fer¡amenias especjals enquanto sopra,
- Efetua¡ plntura e fechamento dos tubos prontos.
- Frxar lnternamente os elementos eldtrJcos utlllzando t

elétrodos em suas extremldades.

F

AV
ut i

I

iscosa"
lizando ar sob pressão.

lnta apropriada e

- Executar outras tarefas de rnesma natureza e nfvel de dI flculdade

sol dando os



êP'é-æ'*

Ctt-rPO OCUI,,/.CIONAL: NivEL MËDlo
+----.---- 

é 
;,

l. l'f 'l :t .O t)(t (ì/.1'?GO' DATILóGRAFS .

(;oD. L)O c. B' o. 3.23'20

PLATUO Dt_ CAIIGOS E SAt-nntlS

ea
I'llVEL S¡\LARIAL BASICO NM-ot

r)t::ìctìlcÃo DO cARGO:

- Copiar cartas, înformes, documentos, tabelas e

no papeì e operando mãquina de escrever elétrica
nuscr i tos, impressos ou .di tados

quadros, determi nando sua d i spos ição

ou manuaì, para reproduzi r textos må

FI EIì P OT'J SA. D I L I DA D ES :

- Pelo serviço e/'ecutado
- Pelo t¡taterial de consumo'

d:sposição
equipamentos e rnaterial pe t'manen tc ã su

í:ì i:'i L.! lS I T OS:

{,g cruu compl "rc 
lí, "1 

'"r

-Conheci.mento especif ico ou

-Para efeito de ascensão, a

ou tre i namento.

l/ -- \' // ,. ''' ') q, o ,r1/l ,-1 :T {¡ \/ r'1 u" ''/'(' ' '

de l2(doze) meses.

será comprovada através de provas específicas

,lÌv:. .'1 (,rlQ'l l,

exPerrencra

experrencra

jl'lìcÌ\Ðção cu ir(-nsso: cc¡rfornr: est¿lrclecj.c1c, nes bc p].;uro

A IIVIDADES T¡þICES:
- Datilografar cartas, minutas, sten.ciìs, boletins e outros conteúdos, coPiando

manuscritos ou outros textos, para atender ãs necessidáies administratÎvas da

I nst î tu í ção.
- Transcrever dados.estatÍsticos, seguindo instruções recebidas, para eìaborar

quadros e gráficos. .

Preencher documentos, atentando para as informações

apresentação dos dados requeridos.
Executar outras tarefas de mesma nätureza e nivel de

ïmpressas possibi I i tando

dificuldade.



^+-^ D ESCR r ÇAO DE CARGOS
GHUI,O O!U;,ACIOI,IAL

Dnpotc ADurr!rsrRATrvo E opERActor.lAL B ,t

N IVEL Í\lEDIO D ruívrr- suPriìrcR
TITULO DO CARGO

DEScRtçÀo oo cARGo

'-Datllograr textos,
lhos, documentos e

DATrLócaqro oe TEXToS cnArrcos
SUDGRUPO

NN_ 02

o.f f -set, Lrem como out ¡os t I

zados para fmpressão em gera

oD. c.B.o.

3.2).90

apostIJ.a

fo¡nuL ár

s e Ilvros para

los especf f lcos

fmpressão em

ou especlaJ.l

aba

t-

RESPOI'I SI.B ILIDADES

- Pelo servfço executado
- Pelo nate¡1a-ì. de consunor eÇuipamentos e material permanente à sua dlspcsiçJo

REQUISITOS

29 Grau comnleto maís esnecial izacão ou

Exneriência mÍnima de 24(vînte e euatro)meses

P¡¡ra efeïto'de aseensão, a eiperiância serå comprovada atråvés de provas específicas

.ou t re i namen to.

PROtúOçÃO OU ACESSO

Confo¡me estabel.ecido neste "PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS"

ATIVIDADES TÍPICAS

Exarnlnar o ortglnal

Datflografar, en

DatlloEra far, em

técnJcos e out¡os

Dattlogra far, em

outros Impressos,

- Datllogra far docur¡entos

a ser. datllografado para decJdi¡ soþ¡e medidas e out¡os detai.hes

nedídas padronlzadas, apostJlas e llvros para Ímpressão em off-set;
medidas padronfzadas, textos em geral cåmo roteiros de aulas, bo)eti

mat¡fzes eletroståtlcas e/ou outras, quadros, formuÌárIos, gráficos e

destacando-os em ltallc e/ou outros caracte¡es de d1 -
ferentes tanànhos e/ou estf tos
Revlsar os trabal hos executados
Fazer levantanentos de matcrlals necessárIos à execução de suas atlvldades
Zelur pela conservaçEo dos mate¡lals e equ'l pamentos à sua dlsposlção
Verlflcar a qualldade de natCrlas-prlmas recebfdas.

' Part ic i nar na er aboracão de nro ietos narð aou i s icão

destas e outros eou i oamentos.

' Executar outras tarefas de mesma natu reza e



@)
ì

PLANO DE C/iI.?GOS E SALnNIc

Gît.rPO OCUP/.ClONAL. rutvgl ¡lÉolo

TI'l'Ljt.o oo c.Âl?GOl oEsENHtsrA/pR0JETtsrA
aa

coD. Do c. B. o. 0.38.83 N¡VEL SAL/I,RIAL BASICO rum-04

III:SCFìICAO DO CARGO:

- Elaborar desenhos de projetos, instalações e produtos util izando ínstrumentos apr
priados e baseando-se em especi ficações tãcnicas

Ft ES POI.I SA. E I L I DA D ES.
- Pel o se rv'i ço ex.ecutado
- Pelo rnaterjal de consumo,

dr sposi ção

t,

equip.amentos e rãterl al peÌ-nìanente as

R ¿:GU lS ITOS:

- 29 grau compl eto/profissional izante e/ou especial ização

PÌìC)ÐçãO CU rìcjDSSO: Cc¡rfor:rc est¡.t:e1écj.c.t<, neste pl.¿r.,ro

A'IIVIDADES TIPICAS:
- Estudar o esboço ou a idéia-mestra do plano ou projeto, examinando croquis, rascu-nhos, plantas' especificações técnicas, materiais, equipamentos disponiu"¡i e ou-tros.

Efetuar cã I culos necessår ios para e I aboração do traba r ho
Elabonar esboço do projeto para demonstração de suas caracteristicas técnicas e de
funcionamento para apreci ação do i nteressado
Desenhar projetos arouí tutônicos, mecãnicos, estruturais, hidrãul icos, elétricos etipográficos
Conveccionar lay-outs
Ampl iar, reduzír e copiar fotografias de peças de catãlogos, amostras, mapas, pro-jetos, plantas ou desenhos em geraì . :

Projetar e executar desenhos tãcnicos para pesqui sa, ensino e.outros.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.

o



DESCRTÇAO DE CARGOS
GfiuPo ocuf ,Âc loiiÂL

fl aporo ADr.,r r NrsrR ATrvo E OPERACIONAL E ruívEr- vÉoto D ruívEl suPERroR
rfrur-o Do cARGo

DESENHISTA rÉC¡lrcoz, ESPEC I AL I DADE

c.B.o

e llustrações e

utlllzando inst
e orientar sua

SUBGfIUPO

N M- 0lr

DESCRTçAO DO CARGO

: Executar desenhos técnlcos construtl
lhos técnicos, fnterpretando esboços

quados para elabora¡ a representação

vos, mapas gráfIcos
e_ especlficaçöes e

grá lica 'do proJeto

outros t¡aba-
¡umento.s arJe-

execução. r

RESPONSAB¡ LIDADES

- Pelo serviço executado
- Pilo material de consuno, €eufpamentos material permanente à sua disposição.e

\

REQUISITOS

2e slau comp I eto/prof i s, ¡ on" I

''

i zan te e,/ou espec i a ì i zacáo

:

PROMOÇ O OU ACESSO

Conforrne estabelecido neste "PLANo 0E cARG05 E SALÁRIOS"

ATIVIDADES TIPICÂS

- Estudar as ca¡acterfsticas do proJeto,

normas técnlcas.
examlnando notas, esboços e especl tlcaçÕes e

ou da obra, determln¡n-

'.*c,r

proJeto

grá flcos neces sárlos a execuç5o

técnlcos referentes a campos especf flcos, como mccJnlca t

fl, arquftetura, artes gráflcas e outros
:

¡_l

nfvel de dlflculdade

- Efetuar cálculos necessá¡fos à confecção do desenho.

- Estebelece¡ as relaçöes ent¡e as dlf e .entes p.qrtes do produto

do escalas e,equadas.

- Elabo¡ar esboço obedecendo normas técn1cas.

- Sub'meter o esboço elabo¡edo à aprecf ação do autor do
a

- Elaborar o desenho dellnltlvo, lo¡necendo subsfdlos
do proJeto.

- E la bo ra r desenhos

eletrlcldade, construção 
"1u

- Executar outras tarefas de mesma natureza e



PL/ìf.J O DT CAIìGOS E SiTLARIOS

DEScnrÇÃo DE cilRoos
Gf ìuf 'o ocul'Åcl0lli.L

Dnpolo /lDi/ll,,llsTRATlvO E OPERACIOI.IAL D rv ívEl r¡doto L-J NIV[L SUPrñ:3:
l[rulo Do cÂnco

DfsciìrÇAo Dc cARGO

'- Co.l-ocar e fazer

exploslvas, para

DETONADOR

dc t ona r, nos

desp¡eender

s deteiminados dàs mlnas

nerais sc5 l'idos,
ou pedrejras, as car;:s

lcoD. c.B.o. SUUGliiJl,O

NM-Oì
7.11.50

locai

os mj

RËSPO li S /TBILIDADES

Pel o servÍço executado
Pel o ma Lcria.l de consuno, e naterial permanente à sua disposiçãoequipamentos

REQUISITOS

1 q grau completo

Conhecimento específico ou exper
Para efeito de ascensão, a exper
ou tre i namento.

de 06(seis)meses. ..
serã comprovada atraues de þroias específicas

lencta'
tencta

PROhIOçAO OU ACESSO

Confo¡me estabelecrdo neste ''PLANO D5 CARGOS T SALARIOS"

ÄTtVlD/rDES TIPICAS

- Determi¡ar os pontos gue devem.¡eceber as cargas explosivas e car
¡ador de máquina dc construção civiL baseando-se no exame da rocha,
posslbi ti Lar a per furaçãoi

- Inspeciona¡ os ìugares onde se realizam as explosõcs, estudando o tipo dc so.lo oú
rocha, e utjlfzando lnsL¡umcnlos apropriados para assegurar o cumprlmento das noi-
mas de segurança. l

- Dete¡mlnar a quantidade de.expJoslvos
mensão da nina ou pedrelra e o tipo de

detonaçIo correta e segura
- Efetuar a l19ação das cargas aos detonadores eintroduzindo-osnos

mechas, conduto¡es erétrIcos, esporetas ou estoprns, testando a l
'no=etro e tapando os orlffclos,. para efetu¡¡ a detonação

- Provldenclar a evacuação da área prdxlma à explosão, fazendo soar a

slnal dl aJarne para evl tar acldentes
- Dctona¡ a carga explosfva, acendendo a mccha ou'aclonando a'alavanca

para de:prcendcr os mJ neral s sól locs das mlnas e pedrel ras

instruções ac oF?-

pa ra

necessárIa, levando em conta a na.turc:a e CJ _

fragmentação desejada, pess i bi I i tando

furos, aódÞtan69

i gação com-s¡ ga) vð

slrene ou oul_rD

do detonador



/t'Õ.-\

€)
-. Inspcclorì;lr. a óre¡l dlnamltadar vcrlflccndo se forom reall¿atJas todas as cxplosr)cs, psrs

'Jcsc¡rregor os cspo-lcLas quc nào foram deLonadas

- lxccutar outras tareios de mesma natureza e nfvel de dl flcul.dade



PL/\i!0 DE CAÍìGOS E SAL/'ìlrìlCS

DESCRTÇAO DE C/\RGOS
cltUPo ocul'l.clolJAL

filnpoto ADt.ttNlsrRATlvo E oPERAcl0l'lAL fl ru ívrL HlÉo,r [] ¡:ivnu suPiR]lr
I Írulo oo cAflGo

ar atlvldades
conve¡são de

especlaìi
dados de

zadas refcrenLes

entrada, com vis

SUSGfILJPO

a o.t

tas a

Ço1". t:,,

J-.h2
rl.o.
.40DTGITADOR

DE5¡Rfe¡¡ oo cÁnoo

Coordenar, suPervlsjonar e execuL

verificação e demais oPerações de

cessamento e.l'etrônI co.,

qi taçðr.

seu p¡:

R [SPON S /iB ¡L IDADES

- Pelo serviço executado
- Pelo material. de consuno r €QUipamentos e ¡nateriaL pe.rmanente à sua dispos j ção

REQUISITOS

- 1e erau comPl"eto -.
- Conhecimento específico ou experiência mínima de 06(seis)

meses

- Para efeito de ascensão, a experiência será comprovada através de provas específicas
ou trei namento.

PROr,4OçAO OU ACESSO

Confo.r.l"rtabelecido neste "PLAl.lO DE CARG0S E SALAnIOS"

arivronors riPrcAS

- 0perar'equipamentos destinados ) orn,

- D-lgltar e verlficar dadoE com vlstas
cla.

- ÂJustar equlpar¡entos de aco¡do com o

màgnétlcas, cartões, disquetes, etc.

tação

a poste¡lor processanento eletrônico c confc-r:î-

melo 
" ,", utiLizado: dlscos magnéijcos, fiias

- InLcrrlreta¡ as rnensaeens fornecfdas peÌa n¡áquina detectando dadc¡s lncor¡etos, -
:visando a adoção de medidas de ajustamento do sistema

- Hanter o controle Ccs documentos fontes dos dados.

- Efc.tuar o controie ¿e tarefas îeceblc!as, em execuçãcl e concJufdes

- Inforn'ar prcbìemas detcc'-ados nos Cocune.ntos a se¡em dfgftados e so)icitar cs escl¡:e
clncntos ou revlsõcs aos órgJos lnteressados

- l'lo.tlflccr as lrrcçularldades obselvedas no funclonanento do eqriparnento utl.ll;¡dls pa

ro entrada de d3dos

- Zelsr pela conscrr; açIo e.boa utllJ:açtro dos 
"q,, 

lpur"nto, sob sua rcspon3a¡tlldrde, rc
.1 tc'l tando Junto a chefla os servlços de riìanutenção a flm.de garantlr o bon desenpcn:ìc



P LA I,'I O DE C'I. R G CS

D ESCIì DE CA.RGOS

E SA.L/ìIìiOS @
tÇ/.c

Gl(Ul'ú 0C[Ji'^L lLrlJ/tL

EJ nr'oto ADt"4 I I'lls rR ITTIVO E OPIRAClOl,lAL I l': ívEL hlEDto ü ruít,rr- supt-t-iroiì
rrî¡Lo oú cAricõ

Dtscorrclnlo
coo. c.o.o.
1 .79.90

e utlLiza¡ o acc¡vo da dis.coteca Qe uma emissora de rádio ou tele-
DESCHTçAO DO

-- Organizar,

vlsão.

C ANGO

mante¡

SlJU(,tìUt'O

NM-Oì

R ESPCNSAB I LIDADES

Peìo servj ço executado
Pelo nrate¡ial de consuno, equipamentcs e rnate¡1al permanente à sua disposiçJo

REOUISITOS

ì9 gr'au compl eto
Conhec i men to esPec Íf i co ou

Experiência de 06(seis) meses

Para efeito cle ascensãc; a experiênc
provas específicas ou trei namento.

comprovada através dela sera

PROr,ioçA0 ou AcESso

Conforme estabelecido nesLe "PLAN0 DE CAnGOS E SfiLÁRI 0S"

ATIVIDÄDES TIPICAS

- Catalogar di scos e fi tas segundo sj st ema pré-estabe

- Coloca¡ à disposição do programador toCos os discos e

ção diária da emissora.

- Zelar pclo acervo da discoteca..

- Executar outras ta¡efas de mesma natureza e nÍvel

tecido.
fitas necessárlos par3 a programa-

de dificu I dade.



i PLA _LSALiIR ICSi'rc DE C,ARGCS

iorscRlÇÃo DE cARGos
)

GRUt'O OCrJí-ÀClOl¿AL

Dnporo AD¡ntJtsrRATtvo E OPERACI ONAL il ¡'¡ívrl uÉoro f] r'ríveL- supEnroR
Tiruuo Do ÇARGo

i
5O-TAP

coO. c.B.o.
8.61 .90

SUB6RL)PO
NM- Oll

gravaoos iáuoio e vfdec) em rlta rragnética (flta de vldeo-tape).

RESPOTiSAÊiLIùAOIS

- Pelo servfço executado
- Pelo materlal de consuno, equlpamentos natertal permaiente à sua dlsposiçãoe

REQUISITOS

29 grau compJ.et'o
I

^

/profissional ial izaçãoes pecde

PRoM0çAO OU ACESSO

Conforne estabel"åt¿o neste "pLAN0 DE CARG0S E.SALARIOS,,
ATIVIDADES TfPICAS

- 0pera¡ vldeo-tape para gravação e./ou reprodução de ínnçrn transmi t idas e recol hidas na tela

- selecfonar lmagens e son e ordenando-os, segundo ù¡n rotei¡o nume

- Operar lLha de edição por vî e uma unldade de cont¡ore de edição

fita de VT.

automática (Ed1-eor)

gravações referlCçr por um padrão

e out¡as_ fontes de irnagern..,

Reallzar aJustes de nÍvel' de vldeo e áudlo, durante
Faze¡ a ediçfo de proç;anas
Reall za! cóplas de prcAtama. 

.

Indexar fltas sob sua uttLfzação para planflha de gravação e edlção.
Dar pareceres relacior.¡dos con assuntos,3rtfstlcos e técÅIcos lfgacJos à função.
Encam.lnhar pedldos de aanutenção-dos equlpamentos sob sua guarda ao supervlsor Oc na-
nutenção.

- .Executar outras tarefas de mesma natureza e riível de dif iculdade
.a



P L/I I! O DE CAI-ì G OS E SA tcs

DESCRTÇAO D[ CAnGOS

ln ii
{-

GtiU; O U-J; ;.ClOliÂL

Eni'olc /rDf,ltllsrRÂTt\/o E opERAclotJAL f ruívrr- IttÉoto I ruívEu suprFrcR
I il u lo Dt cAf ìco

Dfsctìtç;.c oc cAfìGo

ELETRICISTA
NM-Oì

aJustamento, Instalação, manutenção e leparação na á¡ea da eìeL:i-.- Executa¡ rnontagem,

cldade.

/ÄREA
coD. c.8.o.

8.54
SUIì^lrtton

RESPOI'{S:'dILIDADES

Pelo serviço executado
Pelo nate¡iaì de consuno, equlpamentos e maIerlal permanente à sua disposiçðo.

REQUISITOS

- l9 Grau completo.

- Conhec imento especÍfi co ou exper iência
- Pa ra .ef e i to de a scensão, a exper i ênc ia

provas específicas ou treinamento.

mÍnima de 12 meses

s e rá comp rovada a t ra¡rés de

PRO¡,IOç:O OU ACESSO 
:

Conforme estabel.ecido neste "PLANO DE CARG0S E SALAnIOS"

- Montar, aJustar, fnstal.ar, rnanter e reparar apa¡elhos e equipar¡entos cìétricos e

elet¡ônicosrtais como motores,dínanros, instrumentos, aparelhos transmis5ores e recep -
to¡es de sfnais, aparelhos eletro-domésticos, computadores e equipamenlos auxflla -
res e aparelhos de controle e regulagem de co¡¡ente
Hontar e manter lnstalações etdtricas de ¡esidôncias, fábricas
nentos, bem cono de embarcações, "uiã"r, 

automóveis e outros veícu
Instelar e manter as ¡edes de llnhas elétrfcas, telefönicas c t
qufpanento auxfll.ar;
Executa¡ ta re fa s de mesma natureza e

dores dest" gruOo sc¡ão deslgnados de acordo com su¿ especlal ldade;

tLETRICIST4: - Hontador de. equipamentos c)Ctrlcos;
Hontodor de cqulpanentos clctrónIcos;
Þ¡nnr>¡fn¡ ¡1o pn,rlninnntn ¡, ldl rlco o,r 'glgtf ônlco:

e outros eslabeleci-
los auto-motores.

elegráf.jcas e seu e-

' nfvcl de df flcul dade

0BS-: 0s ,se r.v i



Aa'IVIDADES TíPICAS (continuação )

- -LErRrc rsrA : 
- +::t*äî,=: ï"Aiä"*""3:'Tffi*""î¿fl"ffii:=.3".:î:::ffiî:ï:i
- Bobinador eletricista



\l-
0'

PLANO D[ CARGOS E SALÄRIOS

DESCRIÇAO DE C/\RGOS
GRUPO OCUPACIOITAL

fl nporu .ADM 
tN tsrR AT¡vo

TfTULO DO CARGO

E OPERACIONAL
t,

lxj ru¡vr¡- MEDIo ¡ ruívEl suPERt
SU B GRU PO

ELETRIcTsTA DS EsPerAculo NM-

DESCRIçÅO DO CARGO

- Instalar e repaiar
do-os ou reparando

os equlpamentos

circuf tos.elétr
eIétrlcos e

icos.
de llumlnação, montand o-os , subst I tt

RESPONSABI LIDADES

- Pelo servlço executedo
- Pelo material de consuno t equfpamentos e mate¡Ia1 permanente à sua dlsposição.

REQUISITOS

-29 Grau completo ou I

-Experiênci a de 24(v¡ite e quatro)meses
:

-para efeito de ascensão,...ä. experiència sera comprovada através de provas especîf icas

ou treinamento
PROMOçÃO OU ACESSO

Conforme estabelecfdo neste "PLAN0 DE CARG0S E SALARIOS"

ATIVIDADES TlPICAS

- Adaptar as lnstalaçOus "létrlcas 
às exigêncfas do espetácul'o-

- Aflnar oi refLetores e colocar gelatina colorlda conlorme o esquema de lluminação.

- Instalar- as nesas de comando das luzes, âpârelhos el.étricos e focos de luz,tais con

lumlnárlas, campainhas, lfnhas de chamadas, tìl".olones e outros"

- Instalar os proJeto¡esr' focos e gambia¡¡as. i

- CoIoca¡ dlafragma de cores nos proJetos, valendo-se de recu¡sos mecânicos -

- Preparar uma folha Ce reglstro, indicando o aclonamento dos comandos elétrlcos.

- Aclonar.os comutadores do quadro. de contro.Le, atuando nos comandos- especffIcos.

- Reparar e manter as lnstalações de Ilumlnação do cenárfo ou paIco.

- Execúta¡ outras tarefas de mesma natureza e nfvel de dl flculdade '



PLAI'J C DE CiIRGCS
I

E SA,LA ii l0s

DEScnlÇÃo D[ cARGos
ñút'c., crcut'/^.i lol'lÂL

c]npoto ADi.ill'llsTR/rT_]vo E m t,
LJ rulvEL l,1t-Dlo f] r:í'.,fL suPÍ:Rro;?

. irulo Do'cÂliGo
E NCAD E RI.JADOR

trabalhos de encadernação mecårrlca

dobra, referentes ð I i vros, blocos et

(r

su ü.ì iìu;'o
NM.OI

clessif'ìcaç10. gra:

c0D. c.3.o.

9 -26 -90

ou manual,

revîstas.

l-SCitlÇ/tO

.. Executa

peação'

Do c AfìGo

r quaisqucr

costura e

RESPOI.IS AfJILIDADES

Peio serrjiço executado
- Pelo naterial de consuriìo r equipamenLos e permanente à sua d! spos I çlomaterial

.[QUISITOS

l? Grau completo

Conhec imento específ ¡ co ou experiência mínima de 06(seis)

meses
Para efeito de ascensão, a experiência será comprovada através de provas específicas ou
Tre i namento.

enot'loçÃo ou AcESSO 

conforme cstabclecidc ncste ,,pL^r,r0 DE CAnG05 E sALÁnros" .

4,TIV¡DADES TIPICAS

- Dobrar papel, costutat, coLar (manuaì ou
_ê

plcotar " encadernar livros, rcvlstas, bl

Hanlcraconservaçãoel
sobllldade.

necaniaai...,"nt"l , fazer cncat"es, 9rõrpear,

ocosr "!".

- Exccut¡r out¡as tarefas

lmpcza das náquinas c Instrunentos

de mesm3 naturcza e' niu"f óe

a

p!astlfic:ção e ¿lccanento

de t rabal.ht¡ sob sua resPcn

diflculdsde.

0perar máquina de acabamento.

'Execular serviços de plastlf^lcação e,cortc.

Enpllha¡ e desempilhar papel

Cortar, lura¡ c csqulnar papel.

Executar servf ços de blocagem, scrrllha, plco!e, doï'ra9en'

Colar e descclar fothas,



GnUPO OCUI'j/.CIONAL: NfvEL MÉDto

l- l't' t.tt .o DO (ì/rl'lGO I rorócRnro

coD. L)o c. B. O. l.63.lo

PLA¡JO Df CAT?GOS E (-,)

at
l.llVEL SALATiIAL BASICO NM-ot

l-,1! 4gl!!

L)[::-,CRJCÃO DO CARGO:

- Fotografar e reveì ar todo o materi al necessãrio
gens, pessoas, objetos e outros temas, bem como

ìas, arquivos e publ icações cientÍficas

ã documentação cientif¡ca, paisa-
preparar materiaì visual para au

I-{ E:ì POi.I SA. E f L I DA D ES :

- Pelo serviço executado
- Pelo rnaterjal de consumo,

drsposição
equipamentos e materi al pernlanentc ò s ua

ì9 grau completo mais conhecimento especifica ou experiência de

Para efeito de Ascensão Funcional, a experíencia será
ves de provas especif icas ou treinômento.

l2(doze) meses.

comprovada atrâ-.

-rlìci'ÐÇÃo cu Ìrc-DSSo: cc¡líorrn: csr-'-.trcleci oc, ncsbc p].¿uro

¿i.I IVIDADES TIPICAS:

- Documentar fotograficamente, material de caráter cient,ff¡co (preto
do)

- Documentar fotograficamente I ãminas para preparação de s I ides pretorido; documentd-las em papel para tr¿barhos c¡eniiricos e teses.
Reproduzi r fotograf ias
Preparar slides parã aul.as, tais como, de qrãf icos, de esquema, de
X

Dupl icar sl ides (preto e branco e colorido)
Fazer fotomontagens
Revelar fiìmes preto e branco (pìus X-Pan, Pantômico X, Kodaì ite, Fine Grain)Preparar reveìadores preto e branco (Normaì, AutcrContraste, Grão:Fino)Preparar fixador
Preparðr e fazer a manutenção do arquivo d: sl ides (Documentação para aulas, pales-tras, simpõsios, etc)
l:l:::_:ìio:',. _. :. ¡.\ -._r-J_ r:____J^ , _ ¡,^.

e branco e colori

e branco e colo-

tabelas e de Ralo



PLA[JO DI CAI-?GOS
-tt :JAL ARIOS

0t
l.llvEL SALARtAL BASICO Nfr-ol

Gnt.rPO OCUf-,,f.ClONALl rulvel ¡lÉoto

l-l't't.ll.O D0 (ìAll0o. F0T0cRAVADoR

OOD. L)O C. B. O. 9.25.10

{.,IiiSCIìICAO DO CARGO:

- Gravar i I ustrações e caracteres dm chapas ou .,, ,nOro,
-.riginais, transportando-os e fixando-os no metaì , para

tivos diversos em papeis, tecidos e outros materiais

de impressão, fotogr,afando o

permi ti r a reprodução de nn-

f:I ES POI'I SA. E f L I DA D ES :

- Pelo serviço ex.ccutado
- Pelo rìaterial de consumo

d:sposição
, eguip.amentos e material pernranente i sua

,

ì? grau completo

Conhecimento específ i co ou

Experiôncia mínima de.06 (seis) meses

Para ef eito de Ascensão Funcíonal
vés de provas especÍ.fica.s ou trei

a sera comprovada atra, a experienci
namen to.

,))ìc:''ÐÇÃo cu .r-(-tr:lsso : ccn for¡r es t¿.bc lecj. oc, nc s tc p J.¡r¡¡o

¿i'f lVlDADr:S T¡PICAS:

- Fotografar o ori gi nal , reguìando e

- Proceder a eliminação de defeitos e

de acordo com å técnica requerida
- lmprimir o negativo, gravar o metaì

va do

operando em eou i papento fotográfi co

ã acentuação de traços no negativo, Dreparando-o

fotoimpresso, retocar ã chapa ou o ci ì indro gra-

Hontar chapas fotográficas sobre blocos de madei ra

Ti rar provas da chapa gravada

Executar outrês tarefas de mesma natureza e nível de di ficuìdade



BIANA_?g_ç^r?cos E s^1 ARICS

GIìt,rf,o ocuP¡.cloNAL: NrvEL HÊDt0.--.--.-
T ltf 'r,'t.o Do (ìÂl'?Gol FR E SAD OR

(;OD. L)O C. B. O. B.3t.to
t,

t'llVEL SALAT-ilAL BASICO NM-ot

T,I[:SCIìICÃO DO CARGO:

- Aparelhar, requear e manejar uma f ."ru¿ora universal, instalancJo l'resa de dentes mul

tiplos e acionando os comandos de partida, de parada, de velocidacle, de avanço da me

sa e outras para cortêr superfícies planas,.verticais, horizontais, ou em ângulo,
rasgos de chapas, roscas helicoidais, eflgr"n"g"ns e cremalheiras, cames e outras.

f:( ES POI'.I SA. E f L I DA D ES :

Pelo serviço e/.ecutado
- Pelo rìaterjal de consumo,

0ì sposl çao

equipamentos e material

.

pel'nìanente ã sua

í:ìlii¡L.llSlTOS:

ì 9 grau compìeto ou conhecinento específ¡co ou

Exper i ênc i a mín i ma de 12(doze) meses

Para ef eito cje Ascenrão Funcional , a experiencía serã comprovada atrê
vés de provas específ icas ou treinamento.

?]ìC).ÐçÃO CU ¡-r(_tLìSSO : Cc¡l forrrr: es t¿.bc teci.clc, nes tc p].a,-:o

¿\.i- IVI DADES TIþI CRS :
* Construir, ajustar, montar e reparar peças ou conjuntos parciais componentes de máqul

nas eoulros eguipamentos mecãnicos, baseando-se em esp'ócificações ou modelos originais
utiìizando mSquinas-ferramenteiras, ferrarrentas manuais e instrumentos de medição, pa

ra Possìbi l i tar a .uti l ização desses equipamentos peìos setores sol icitantes
- Deseirvolver trabalhos de usinagem em metais, usando máquinðs universais tais como: fu

radeira, plainas, tornos mecânicos e frezadoras, para dar ãs peças as formas desejada
- Operar equipamentos de soldas convencionais como: soldas a ponto, oxi-acetiìeno, para

juntar conìironentes de peças e máquÎnas ou evitar vazamentos e irêturas
- Zelar peìa manutenção das máquinas, efetuando a ìimpeza e lubrificação para assegurar

o seu funcîonamento

- Afiar ferramentas e retificar peças cilÍndricas, utiìizando máquinas ret¡ficadoras pa



cnt,rPO OCUf-)¡.CIONAL: N fvrL MÉD t0

l-l'f'tjl.o oo (ì4r?0o. cunRon FLORESTAL

C;io. L)O C.B.O. 6.5e.30

PLAI\JO t-)E CAT?GOS E SALÃNIOS

at
Ì'llVEL SALAIIIAL BASICO NM-ot

t)[::ìCRICÃO DO CARGO:

Executa r tarefas re I at i vas

conservação de estradas e a

baìlros para evitar danos ãs

áreas florestais
efetuando rondas

propriedade

, ao combatc e incencios, ã

e desenvolvendo outros tra
ã vigiìânai de

outras obras,

espécies e à

f-T ES POi{ SA. E I L I DA D ES :

- Pelo servjço e.v.ecutado

- Pelo nìaterial de consumo

di sposi ção

, êQuip.amentos e rnateriaJ peÌ-mðnente a- suð
,

í:ìL:'î;LJlSlTCIS:

- l9 Srau completo mais conhecimento

- Experîência de 6(seis) meses

- Para efeito de Ascensão Funci
võs de provås específ icas ou

especifìco ou

onal, a experienc
treinamento.

sera comprovada atrð-ta

P]ìcfÐção cu r-cDSSo: cc¡rforrn: este.'bcleci.cl., neste pl.¡"ro

/r'f IVID,A.DES TtP¡CAS:
- Exercer vigilãncia da ãrea fìorestaì, observando possíveis sinistros e irregularida-

des como presença de estranhos, caça e outras práticas danosas, e informando a admi-

nistração sobre a ocorrência das mesmas

- Observar o estado de bueiros, aceircs, esgotos, canais e obias afins, comunicando pos

sÍveis estragos ã administração
- Participar do combate e incêndios, vaìendo-se de ãgua e produtos químicos usando acel

ros e lançando mão de outros meios para evitar a propagação do sinistro
- Auxiliar a dcsimpedir estradas e outras vias de circulação, removendo árvore e outros

obs tácu I os

Vigiar.cruzêmentos, canceìas e outros pontos de travessia
Executðr outras taref as de mesmaJatureza e nível .de dìf icuìdade.



Gnt.rf-,o ocuPr.cloNAL: NfvEL MËDl0

l.l't'til.o L)o (ìÂl'?co. r¡,rpos rlon

c;cto. DO c. B. o. 9.21 .5a

PLAI\IO Df CAIIGOS E SALÃNICS

,l

l.llVEL S/lLAfitAL BASICO NM-oì

[,IIISCRICAO DO CARGO:

- 0rganizar ar pãginas de tipos de uma composiçãp, despondo-as em uma sequência rleter-

nrinada e fixando-as na rama.

Ç.)tt EIì f--, OI.J SAI E f L I DA D ES :

Pelo senliço executado
Pelo t¡raterial de consumo,

dìsposição

.t

equipa.trlentos e rnateriaì pe t'nìanen te ã suð

[ì[,iljlslTos:

- I 9 g rau comp ì eto ou conhec i men to espec íf ¡ co ou

- Experiôncia mínima de 06(seis) meses

- Para efeito de Ascensão Funcional, a expe

vés de provas específ icas ou treînamento.
enc se ra c.omp rovacja a t rå-

:

tarl

P]ìC|,ÐçÀO CU r*(_tDSSO: Ccnforrn¿

/r'f I VID,ADES T¡ PICAS :

- Anaì isar as características do mater-iaì recebido, examinando tÍtulos, cl ichês e outros
ðspectos da composição e do conteúdo do texto.

- Ordenar as páginas de tipos, disporrdo-os na mesa de imposição segundo sua sequência

- Montar a guarnição da composição, coìocando lingotes ao redor das páginas

- Verificar a composição, examinando o alinhamento e espaçamento entre as palavras, le-
tras e colunas

- Engradar e fixar a forma
de meta I

- Assenta r

- Avaliar o

- Exam i.na r

cst¿.bcIeci.c<, nes tc PJ ano

ti pográflca, encaixando-a na rama e prendendo-a com cunhas

a forma tipográflca
tr¿,baìho reaì lz.ldo, corrlglndo possÍveis erros

as provðs corrigidas, verlfcando erros e faìhas, efetuando as modificações



F'Li-,t!U LJL UAi\[-]\")J L ri-\L-r-\r\r\-/r

DI-SCRIÇÃO DE CARGOS

õ1'. t l l'c.l ucu,'/rL lof J /'L
t',lt\/EL. suPt: lRflD r': ív r r l,l Éoto

Enpoto ADl.4llJlsl
rírulo oo c/tRGo

II{PRE5SOR

fcrentes tiPos

metal e outros

co'D. c. u.o.

9 ,22 -90

SU6GIIUPO

NM-0 I I

Df sctilÇÂo DO cAtìGo

- Requ)ar c manejar

senhos sobre PaPe

ci

l,

de máqulnas de

maLeriai's.

lmprimir textos, iLust'raçöes e

n e spo,'.15^u lLtD¡oe s
.

- Pelo serviço execuiadci

- Pelo materiaL de consuno e material permancnte à sua disposição
, equ lpamentos

RTOUISITOS

19 grau comPleto

Conhec i men to eiPec

mes es

ou experiência mÍnima de 06 (sei s)
ì

rÏlcO

serã conProvada atravós
- Para efeito de As censão Fun cional experiencia

d e p-r--orz ir ou t nam

PROl,lOÇÃ0 ou AcESSO

,a
n to

Conforme .estabclecf do neste "PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS''

ATIVIDAD[S ri'ptc¡s

- Regular e operar clquinas lmprcssoras de p)'atina '

off-se[, lmpressoras lllográflcas, de rotogravura

dos.

- 0rganlzar materiais impressos '

- ZeIa¡ peìas condl;ões das máquinas' lnstalações e

- Executar outras tarefasde mesma natureza e nÍveì d

imp¡essoras ci

e rnáquinas de

icas, impressc:;

mir papéis Pini;
t ln¿r

imprl

dependênclas

e dificuldade.



DESCRTÇ¡-O D[ CARGOS
Gflu f 

,o ocu l'l.c lo;,rAL

ü Rr,oro ADr,ir¡lrsrRATr\/o E opERAcror'rAL E ¡rívEl ttrÉoto D ¡lívrr- suprnroR
TITULO DO Crrt(G0

DfSCRIçr{O D0 C

- Derempenhar

lnstrumental
tarefas relaclonadas a I
e passando-o ao clrurgJ.

nt e r vençõe s c ir,i r gi cas,

ão, sob 'a supervi são do

S UBGIIUPO
N14-03

dispondo aCequadamente o

enfermefro.

INSTRUI.IENTADOR CIRÚRGI CO
coD. c.B.o
o.7?-so

DO CARGO

RESPONSAB I LI DADES

Pelo servlço executado
Pelo materfal de consuno, equipamenLos e mate¡iaI permanente à sua di sposlção.

t

REQUISITOS _.

-- 29 grau cÐmpl eto com conhec imento especÍfico.

PROhIOç^\O OU ACESSO

Confo¡rne estabet ecido nestc ''PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS''

ATIVIDADES TIPICAS

Dlspor o lnst¡umentaL ctrúrgÍco sobre a mesa

Testa¡ o funcionamen.to de instrurnentos como

antes do fnfcio da cirurgla.
Lubrf flcar o lnst¡umental. cirúrg1co para conser.vação das artlculações dos mesnios.

P¡ever os materlaÍs esterel.izudos påra o ato clrú¡gico, tais como: roupas, luvas, ga

zes, flos, dlenos, conpre.ssas, etc.
separar os fnst¡umentals com defelto e "ntregar ao enfermelro
cfrú¡glco, para reparos.
Passar para a mão do clrurglão, os lnst¡umentos para facl.lftar o desempenho funcfonal
Auxll lar a remoção do paclente, da mesa cl rúrgl ca para maca.

Fezer llmpeza da mesa e rnaterlal utlllzado, retlrando o lnstrumental e colocando I s8

I'a em orden para clrurgla posterlor
Executar outras tale fas de mesma natu¡eza e

apropriada.
mesa operatória e-letrônica, bisturf, etc

responsávcI pelo ccntro

nfvel de dI fleuldade.



PLANO D[ CARGOS E SALAR¡CS

DESCRTÇAO DE CARGOS

6RUPO OCUPACIO;'IAL

Dapolo ADi,itNrsrRATtvo E oPERAcloÌJAL
tra

txj t'ltVEL NiEDIO [ ruivrl suPERtc
TíTULO DO CARGO

DESCRIçAO DO CARGO

j PlaneJa¡, organf zar e

portâncla do assunto,

JORNALISTA DIAGRAMADOR

executar a dlstrlbulção grá

conc.lul'ndo e interpretando

c.B.o. SUtsGNUPO

NM- O4

flca de publlcações destacando

a matéria a ser divuJ.gada.
a fn

RESPONSABILIDADES

- Pelo se¡vfço executado
- Pelo material de consuno t equlpamentos e mate¡fa.l permanente à sua dfsposição

REQUISITOS

- 22 grau completo/Profi ssionaìizante especilizaçaoe!ou

PROtlOçÃ0 OU ACESSO

Conforme estabelecldo neste "PLANO DE CARG0S E SALARI0S"

Ãr ¡ v r D A DË sl?l;ì c A s 
**.*

Dlstrlbul¡ número de I lnhas e

Dete¡mfnai a quantidade de tex
0rganfzar o vlsual- da matérfa

Dellr¡lta¡ os espaçcs;

Auxllfa¡ o repdrter, coo¡denancJo ou fnterpretando a matérla a ser dlvü1 gada;

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dlflculdade.

Letras de cada matéria;
tos por págtna;

Jornalf stlca;



Gnt-rPO OCUf-r/.ClONAL. t'llvEL MIDl0

l'ttf 't.f t.O D() (ìÂl?GO. LReoRRroRtsTA/ÁREA

0. 3l .45

PLAI\IO DE CAIIGOS E SAI_A,RICS

tt
I'ilVEL SALARTAL BASICO NM_oì

Ir[]:ìCrìlCÃO

- Desentpen ha r

DO CARGO:

atividades de ìaboratórios de acordo com sua área de atuação.

Fi EIì P OT'J SA. E I L I DA D ES :

- Pelo senli ço ev.ecutado
- Pelo r¡raterial de consumo

disposição
equìpamentos material pet'nìanentc ã sua

f,ì[,SLjtslTos:
/

- åg grau completo ( 'r (\''¡ t ot t

- Conhecimento específ¡co ou experiência de l2(doze)

- Para efeito de Ascensão Funci>ofral, a exper
vás de provas especÍf ¡cas ou treinamento.

''¿,.,,), /.'t,r..^ . 'lr-xl

fil€ s9s :

tenc¡a sera comprovada ðtrâ-

'l '19 :j ) l':\

P)ìc:'ÐçÃo cu Ì(-rDSSo: cc¡rforrrr: est¿bclccj.o<,, neste pl.¿uro

,¿I.I I VI D,,XD ES T¡PICAS :

- Proceder a coleta do material, empregando os meios e os instrumentos recomendados

- Executar exames e outros trabaìhos de natureza simples, que não exigem interpretb-

ção técn i ca dos resu I tados

- Auxil iar nas anål ises e testes de sua área de atuação

- Registrar e arquivar cópías dos resuìtados dos exames, testes e anál ises, uti lizando
formulãrios comuns ou padronîzados e possibi l itando consuìtas posteriores

- Zelar Peìa assepsia, conservação e rccolhimento do material utilizado: autocìaves,

estufas, armãrios, etc.
- Zelar peìa conservação daapareìhagenr, lnstrumentos e do laboratório em geral

0BS.: 0s,servidores deste grupo serão dcsignados de acordo com süa especiaìidade, tais
cotTìo: anãl ises cìÍnicas, saìFs e nlùteriais de'construção, quÍmica, etc.



l,*/--\ t v v LJ L* v, r I ì v \'/ v

DESCiìlÇÃo Dr cARGOS
r- t.(ul)o ocul'^clo;r./\L

-] nporo rrDt,itt'tlsrRliTlvo E oPtRxrclol'lAL E r,:ívEt- t,'1ÉDto [] rt'ír,ri- sLji)i-Prcì
' tTULo D.o c^nco

LINOTIPlSTA 9-21 -JO Nr,í- 0 t

n[5cfìtçÃo uo crrÍìGo

Operar uma ìInotlpo, regulando os dlsposltlvos e rnanipulando o tccìado segundo o textcl

origtna). - para efetua¡ a ccnpostção automáblca ¡

coD. c.B.o lsu8 GrìuPo

ISPOI'ISABILIDADES 
.

- Pelo serviço executado i
Pelo material de consur;ìo' equipament.os e naterlaì pernìancnte.à sua disposição.

.EQUISITOS

:
ì9 grau completo
Conhecimento específ i co ou

- Experiência mínima de 12(doze) meses

Para e'feito dc Ascensão Funcîonaì, a experiencia será comprovada através
- jo -----r:-c-r¿-a-ç-- p,s¡pc í f icas Orr t re in¡men Lo.

,ìor¿oçÀo ou ÂcESSb

conforme estabeLecido neste "PLAN0 DE cARG0s E SALÁRI0S"

Fjxar as ext¡emidades das margens e as cunhas ce. máquinas, maneJando os dlspositfvos

de preensão, para determinar o conprjnento e espessura das Linlras a serem formadas.

Manlpular o Leclado da máquina, dcdilhando as teclas scgundo a disposlção das letras

no texto,. para faze¡ cair as mat¡lzes desmazines e forrnå¡ as Linhas.

Fundl¡ a linha de matrlzes, aclonando o mecunirio de fusäor Para conLar a galó'

p¡ovldencla¡ as provas de composiçåo, encamlnlrando a galé à lmpressão para pcrmitir

I revlsão do t¡abalho e a correção de erros e falhas.

Examlna¡ as provas, vertflcando os erros cometfdos para ¡efazer as llnhas lncorretas

e permltfr a lnp¡essão.

- Executar esP:ciaì idades da I inotipia como a

, Executar outras tare fas de mesma natureza

intertipia e outras

e nfvel de di flculdade.

TIVIDADES T PICAS



DESCRTÇÃO DE CARGOS
GHUPO OCUI'ALIOI¡AL

Inporo ADr,rNrsriìATt\/o E opIRAcror',iAL E ruíve r- ¡,rÉoto ü ruír,e L sur)ERron
tflulo Do cARGo coD. c.B.o.

r .51. 10

e aconteclmentos me

informado o públlco

SUt]GRUPO
NH- 02

geral, procedendc

ouvlnte e.teLes

LOCUTOR

DESCR I çAO

Dlvulgar
a.lel-tura
pectador.

DO CARGO

notfcfas, anúncios,

dos mesmos, segundo

textos
rotelro

pubLicltários

r pêra manter

RESPONSAEILIDADÉS

- PeLo scrt'1ço executado
- Pelo naterial de consuno, equipamentos e materiaL permanente à sua dl sposição

\

REQUISITOS

-29 Grau compl eto ou

-Exper i ênc i a de 24 (v i nte e

-Para efei to de rscensão, .a

ou treinamento.

qua t ro ) me ses

expe r; i ênc i a se rá comprovada'através. de p.rovas específ icas

--.--
PROl,lOçAO OU ACESSO

Conforme estabelecido neste "PLANo DE cARGoS E SALARIoS"

ATIVIDADES TiPICAS

Examlnar o texto a ser ap.resentado, fazendo a leltu¡a e a análise atenciosa do;iìesmo.

Estudar a apresentação do texto e o tlpo de acontecimento a ser transmjtldo, exe:ci
tando a vozr a Postu¡a e outros elernentos de importåncIa, para adestrar-se na divuJ.ga

ção do nesmo

- Preparar-se de manei ra conveniente, para proceder

leitura do texto no microfone.
Ler os boìetlns de notÍclas,os textos publicttárl
cacões dos operadores ou a seu próprlo crftér1o,
- Operar em determinado campo de locução a ser desi

de acordo com a especial ização.

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de

dificuldade.

a

os e outros,segulndo rotelroras tndf
para transml t í-.ì.o ao púb l l co.

gnado ser designado de acordo com a



1-P
I Li'\l O D[ C,],fìGÜ5 L 5¡:\Li-\iiI'.J)

DESCrìlÇAC DE C,ARGOS

Gr(tlro-¿lÚl4'J'JIAL ' ' fl r'l ír'r l- sLJ i't n'l::'ivrl niEDlo - 

-
flnpoto ÂDl.ill'Jlsríì/rTlvo I oPERlictot'lAL

ö0. cB.o lsui]ûtìtrl'oB.lr.60 I ruu-oltr
- -'---¡

ßtl
lìiuLo-to c^ñ¿õ

D-sc-r'Íçiõ i'o CÃnco

.- Aprr"lhot, regular e maneJar

nhar, alargar ftlros e f¿cear

d l sPos j- t i vos mec â ni cos '

uma máquina Provl da de'

estruLuras de máqulnas'

lcr.ro. c. u.o

um csmerll giratório Para alj-

motores, estamPas e outros

}lATJDRILADOR

H rs Pc'Ns ag lLlDADts

Pelo scrviço executado
Pelo materiaL de ccnsuno I equlpant entos e naterial perrnanente à sua dlsposiçãc'

REQUISITOS

ì9 grau comPleto
Conirec i men to es Pec í f i co ou

;;;;;iência min'inra de t2(doze) meses

.Par.a efeito de Ascensão Funciona'l

vés de provas específ icas ou trei
iencia será comprovada atra-, â cxper

namento.

PírOl,ìoÇÃo ou ACESSO l0s"ido neste "PLAl'10 DE CARG0S f SnIAA
Conlorme estabc)ec

ÃTIVIDJTDES TÍPICAS

- Exeninar o trabalho

tras lnformaçöes'

programado, interprelando desenho' modelo' csflecificaçÕcs e c:

-Selcclona¡oslnsLrumentosdemu-diçãoecontroJ.eeasferranentasde
- Instalal a fe¡ramenta no mandrtl giratório"

-. Poslclona¡ e f ixar s material a se: usinado na mesa mandriJadora'

- Proccderà re-ou)'aqem dos mecanlsmos'

- Fazer fUncionar a mandrl)atloia, atuando nos comandos IespectJvos'

- iìegular a passagen do lubrlf'lcante sobre o gurne da f.erranenta'

- Âvallar o ¡esu.ltado do trabalho executado' fazendo os aJustes necessárlos'

- itodlltcar prcccdirentos operatórIos na máqulna

- Executar out¡as tarefas. de mesma natureza e

corte.

nfvcl de dlficuldade'



: f,- l.-f{ ¡ \ \-/ LJL- \./ra ¡ \ v \-/ v
I

U vf rÞ.

:DrscntÇÃo DE cARGos
GRUPO OCUPACIOT¿:L

ünpoto ADrtit:lsrRATtvo E OPERACIONAL [3 r'r ívru f] r,:ívrr- suPERtoRMEDIO

llruro oo cARGo

DEScR I çAO

'Executar

de cena,

DO CÂRGO

o levantamento

de acordo com

D. C.B.C. S UB GRU PO

NM-02J\4AQU I N I STA DE ARTTS CEN I CAS B .62 .60

e montager,r de Cenárlos e equlpamentos necessários às mrirJançaS

o especlflcado peJ.-o cenógrafo ou Dlretor.

t
I(.

RESPCNSABILIDADES

Pelo serviço executado
pelo material de consuno, equipamentos e materlaL permanente à sua disposição

REQU¡SITOS

- 29 Grau comPleto ou

- Experiênci a de 2\(vinte e quatro)meses

- parg efeito de ascensão, a experíência será comprovada através de provas especÍficas
' ou trei'namento

rRontoçÃo ou AcEsso

Conforme estabelecido neste "PLANO 0E CARG0S E SAUÁRIOS"

AT¡VIDADES TIPICAS

- Provldenclar a exata colocação dos cenários -

- provldencla; a mudança dos cenários durante os espe^.ácu1os ou gravações

- Manuselar os equlpamentos necessárlos à 
""n"rIzação.

---Executar tarefas de manutenção e conseru"çao do cenr-:^

- tazer levantamentos 
"de 

rn:."tiais necessãrir s ãs suas atividades

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade'



G IIt.IPO OCU f-'¡.C IONAL: N fvEL MÉr ro

îili,, CI rro c;,r?Go. rrrÃ- rc./ÃREA

C;OO. L)O C. B. O. 0.35

PLAT\JO LtI cARGOS E SAr- nntcs

\

\

t,
t.ilvEL SALARtAL BASICO NM-ot

t)l::ìCfìlCliO DO CARGO:

- Montar, manuteni r e

ventiva e corretiva
repa ra r equ i pamen tos nlecân i cos ,

de maquinãrio gráfico.

I

bem corno executar a inanutenção pre

FI EIì POI'I SA. E f L I DA D ES :

- Pelo serviço e/.ecutado
- Pelo r¡laterial de consumo

d:sposição
, €Quipamentos e pel'nranente ã suamaterial

l9 grau conrpletå ou

conheci mento específ i co ou

Experiência de l2(doze) meses

Para efei to de Ascenção Funci ona I ,

pecÍf icas ou treinar¡ento. h

a experiência se.i.otorovada através de provas es-

P)ìci'Ðção cu r-r(-rsso: ccrrfor¡r: est¿.bcrecj.c1c., nes te p].¿uro

/r'f I Vl DAD ES TlþtcÊ,,S :

Hontar, desn¡ontar, ajustar, Înstalar, manutenir e reparår apareìhos e equipamentos me-
cânicos, como: nráquinas, nÐtores, velculos, embarcações, etc.
Auxiliar em trabalhos de pesquisa e aperfeiçoamento.
Preparar estimativas detalhadas das quantidades e custos clos ¡nateriais e mão-de-obra
necessários ã exeçução dos projetos
Auxi.ì iar na apìicação das normas de organização e mótodos
Executar esboços e desenhos de sua especíaì iclade.
Proceder testes de controìe dos materiaís'e pr-odutos, nos locais de produção e em labo-

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nÍveì de dificuìdade.
0BS:: 0s servidores deste grupo serão designados de acordo com sua especîalidade, tais

corno: veícuìos automotores, caìefação, embarcações, motores, máquinas, etc.

ratórios especi al i zados-
- Lubrificar pontos determinados das partes nróveis.
- Aval iar o resuì tado do trabalho executado.



DESCrìlÇAo DE CARGOS

GfìUPO OCU',;CIOÌ]AL

f] nporo ¡'.Df'l li't lsTR i'Tl\/o E OPERACIOl.]AL
,a

LxJ ruIVrL N,IEDIO ü ruível suPERlotì

ri¡i;io Do cARGo
}"TESTiE zorfcro

DESCRIçAO DO

-- Coordenar a

coletlvas,
unl dacJe de

g ARGO

lmplantaçãc

o¡lentando e

piodução.

de programas de

supervislonando

trabalho, df st

sua execução e

ribuindo tare

controLando

ndlvlduals Lìu

sul tados, numa

f a s I
os re

S U I] GTìU I'O

NM-02

RESPONSAÊiLIDADES

- Pelo servlço executado
- Pelo material de consuno, equipamentos e materlal pernanente à sua dlsposíção

a

REQUISITOS

- 29 Grau compìeto ou

- Exper iênc ia de 24 (v i nte e

- Para efeito 'ie ascensãq,

oL tt. i namento.

quatro)meses
a exleri,ência será comPróvada provãs especif i casatraves. de

PROMOçÃO OU ACESSO

IecIdo NESTE "PLANO DE CARGOS E 5ALÁRIOS.,

ATIVIDADTS TIPIGAS

- coordenar ativldades de urna unidade de produção'dedicada à transformação de mate¡ials

- coo¡denar atlvidades ce uma unidade dedlcada à exploração mineraì',

- Interpretar especlflcaçÕes, organizar o cicìo de operações e utillzação de materials

equlpanentos e rnão-de-obra;o

- Dlslrlbufr tarefas lncivlduais ou coletfva

- Resolver ou propor soluções para os probLemas surgidos

- Coordenar atlvidades Ce uma unldade de energfa elét¡1ca, 9ás, á9ua e esgoto

- Efetuar o trabalho de supervlsão nas seções de uma unldade têxt1l"

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nfvel de dlflculdade'

0s t¡abalhado¡es

çjulnte f orma:

Ceste gruPo se¡ão

tIESTRE: - Unf dade

- Unldade

- Unldades
- Un idades

de.slgnados de acordo com sua capacldade' da

manufaturel¡a e da Construção Cl vll;

de extração mfneral;

de elergla eIótrIca, 9ás, água e esgoLo'

textels-

OBS.:

Agropecuãrias



I t-¡rl\\J L.'t t/Ê.\l\tlU) L )/ìLAìtlUU

DESCRTÇÃo DE CARGOS
GRUPO OCUt nc¡o;¡CL

Dünporo ADutNtsrRÂTt\,/o E opERActoNAL B ruívrl r,rÉoro NIVEL SUPIRItlrulo oo cnnco

MOiTTADOR DE f:ILMES
DESCRIç^î DO ÇARGO

- 0pera a rnovioj,a para a rncntagem de

coD c.B.o

8.6?.
SUBGÎUFC

NM- O4

fIìmes. cl nena t ogiá fl cos

RESpoNSABrttcnoe S

Pelo servLço executaJo
PeLo mate¡iaL de consuno, equipamentos e material perm6nente à sua dfsposição

REOUIS¡TOS

- 2a grau compìeto
í ss iona I i zante e/ou de espec i al/'y-tr9f

I--
r zaÇao

eRoraoçÃo ou ace sso

. Confo¡me estabelecido neste ìpLAN0 DE CARGOS E SALÁRIOS"
AT'VIDADE€ îIF]cAS

:

- Conhecer os cont¡ol,es e. funções das novioìas;
- Fazer os co¡tes da manelra apropriada nas prstas de son
- Dete¡nIna¡ a nece.ssldade de abe¡tu¡a de novas pistas de
- Fezer as marcações -necessárias no copião para.orlentação
- Executar outras, tarefas 

,de mesma natureza e

e lmagen;

son;

n Íve I'de

do montador

dificuìdade

de nega t -f vos ;



PLAi\JO DE CAIìGOS E. SAI-.NNIOS

G ntJI-'O OCU f-)t.C ION/1L:

t,
r{tvEL SALARIAL BASICO NM-or

u [vrl ¡rÉo to

l- l't't,1.:O D() O/rtlGO. ¡loron rsrR

COD. DO C.B.O. e.85.90

t.¡[:scrìlcÃo DO CARGO:

- Dí rigi r veículos de passagei ros e

observando as reg ras de t rân s i to

de ca rga, conduz indo-o l'conf orme suas

e operando os equi pamentos acoplados

necess i dades

ao veícul o

t{ ESI-JC|'] SA. E IL I DA D ES :

- Pelo senríço ex.ecutado

- Pelo ¡naterial de consumo

disposição

t

, €Quipamentos e material pet'nìanentc ã sua

f'ìüîrL.llSlTOS:

r)r' ,,(þ.,u,

t -.^ .:

¡t:),O i,::)

será cornprovada através de provas esPecíficas

" ())

,'(/,:
|eto I olr ct c +2 .c,l't ( .,'

\

espec Íf i co ou

mín i ma de 06 (se i s ) meses

Habiì itação categoria 'rDrl
de ascensão, a e+(periência
to.

-r?rg e rau comp

- Conheci mento

- Exper i ênc i a

- Carteira de

- Para efei to
ou treînamen

P]ìCi ÐçÃO CU

/i'l lVlD,lDtaS Tl'PICAS :

- Vistoriar o veícuìoj verificando o cstado dos pneus, níyel de combustível, óleo e ã-

gu 4..

- Testar os freios e a parte elétrica
¡- Dirigîr o veîcuìo, observando as normas de trãnsito

- Providenciar a manutenção do veículo, comunicando as falhas e solicitando reparos ne-

cessár ios

- Efetuar reparos de emergência no'veÍculo
- Executar outras tarefas de mesma naturez¿ e nível de dificuldade.

¡-r(-ìtSSO: Ccrrfolrn: est-.]:c1e-ci.oc, nestc Pl.¿u*¡o



PLAT\JO DE

GNUPO OCUT'¡.CIONAL: ru fvEr- ¡lÉo lo

T l'l'til.O Do Cr.t?Oo. opERRooR DE cALDE I RA

coo. DO C.B.o. s.6s.30 I{IVEL SALARIAL BASICO NM-ot

CATIGOS E SALARICS

DI:SCRICAO DO

- Operar caldeiras

trole, â f im de

CARGO:

de vapol manejando

fornecer vapor para

vãlvulas, registros
produção de caìor ou

e outros dispositivos de cor

energia.

FI ES POI'ISA. D IL IDA D ES:

- Pel o se rvi ço e/.ecutado

- PeJo nlaterial de consumo'

disposição
equi pamentos e pernìanentc a smaterial

['ì i:'î1jlS lT OS:

- l? grau completo

- Conhecimento específico ou

' Exper i ênc i a' mín i ma de I 2 (doze) meses

- Para efei to de ascensão, a cxper iênc ia será comprovada

ou treinamento. . ì

.: '

através de provas esPecíf ica

P]ìCI.ÐçãO CU ¡-(-:LISSO: Ccnforrrc est¿.bclecj.clc, nestc Pl.¿uro

A'IIVIDADES TIþICNS:

- Controlar os tanques de ¿ìinrcntação de água e óleo, ve'rif icando on níveis vìsualmcn
.:

ì, ou por meio de instrumento

- Aì imentar a caìdeira conr áqu,l e combustível (óleo' carvão, madeira, etc)

- Coìocar a caìdeira enl futrcìonamento. ..:

- Verif icar os inci icadorcs cl c rríveì de ãgua, temperatura e pressão do va[)or'

- Fornecer o vapor, regtrl¡tlclo sua saída e transmissão por meio de registros e vãlvula

- Zelar peìa manutenção cìas ttlbuìações, válvulas, Fegistros, instrumentos eacessórios

ì impando-os, ì ubrif icando*os, sul¡st i tuinrlo'partes dan i f i cad'rs

- Executar outras tarefas d0 tìrcsma natureza e níveì de dif iculdacJe.



PLAI\JO DE CAI'ìGOS E SAI_NNICS

Gnt-rf-'O OCUf)¡.ClONALl ru fvEt-

Tl'f'l.it.O 0o (ìÂt?Go: oPERADoR DE

ccto. L)O C. B. o. | .63.70

rrlEv I sÃo

a

t'¡IVEL SALARIAL

¡lÉo to

cA¡lrRR or

BASICO NM-oq

t)[::ìctìrcÃo DO CARGO:

- Operar cãmera de teìevisao
Dominar a linguagem técnica

ção de cena

cena e enquadrando-a segundo

a função e a execução desta.
a s especi fi cações

Conhecer i ìumin¿

focal izando a

ProPrra para

f-t ES P OT{ S A. E tL IDA D ES:
- Pelo serv'i ço e/.ecutado
- Pe'l o ¡naterial de consumo'

disposição

I

equi pamentos e mutàrial permanente ã sua

f:ìi:'iL,!lSlTOS:

z 2? grau completo/prof i ss iona I izante e,/ou de especial ização

P]ìcùÐção cu r-r(-rl-sSo: ccnforrn: est¿.hclecioc, neste p].a.ro

.¿r"ilVlDADES TIPICAS:
- 0perar os controles de vÍdeo das câmers Çunantç as gravações 

:

- Op.rar o equipamento e mantê-lo nos padrões de níveis de vídeo e cor

inngens e cópias de programas

- Acompanhar gravações internas ou externas

- lnstalar a aparelhagem

- Operar câmera de iel evi são segundo técn i ca defi n i da

- Manter a cena em correta focal ização

- Dominar os comandos da ìente, foco e zoom, em qualquer situação
- Dar pareceres relacionados com assuntos artísticos e técnicos ì igados

- Ajustar. a posição, foco, horizontal idade, vertical idade, al inhamento,

durante edições de

ã função

niveis de cor,
movinlento e demais elementos de funcionamento da cãmera

- Hanejar a câmera, seguindo a açãd-da cena e ajustando o objetivo e mantendo o equi ìÍ-



, .l-

f' '- .'{ ' *J

ADMINISTRATIVO E

1, f-
L, ç

^r^..,¡ ' APOl0 OPERAC I ONAL I NM-o l
7F

¡

*¡If .ì II^¡ ÎI.Ii.]C,. OPERADOR DE CTruTRAL HIDROELËTRICA
t ,J_'.-: Je vra¡ ¡

9.61.30 -.- 
v ¡ !,!

I
-.^^,^: ^ r-a\ .^ r =a:,^'5 -:-l;v,é* L'v' vh' ¡\'J\'/'

0perar máquinas de
b.nas h¡dráuìicas e instalações
t, >lando seu funcionamento Para
lica em elétrìca.

-- usina hidrelétrica, --
auxi I iares, acionando seus
permitir a transformação de

geradores, tur-
mecanisrnos e con
enerqia hidráu-

i:

pelo serviço
e|l9 ma te r ia ì

s rçao.

executado.
de consumo, equipamento e materiaì permanente ã sua disPo-

!-ì Iñ. -'.tttal--l .-la
.,'L'.v,¡ 

jL'--'

I 9 grau comPl eto

Conhec i mento esPecif i cc ou

i*0".iõncia de l2(doze) meses

para efeito de àscensão, a experiência será comproyada através de provas especificas

ou t re inamento

f:c ^, r.
A- I\ ¡-".- l i ¡ i¡'ri'l'ì"
-'-rcionar turbinas hidráuìicas, geradores e equipantentos aLrxiliares' operando sob comandos

,an ua i s , pa ra co locá- los em f unc ionanlento '

- ^ontrolar a produção de energia, reguìando o funcÎonanìento dos geradoresr para atender

a denranda de corrente eìétrica.
- Jperar o quadro de dìstribuição de enerqia, lendo suas ìndicações e.acionando.os meca-

isnps cJe conrancJo, para distribuir a.corrente gerada elltre os circuitos Ce aìinrentaçao'
- controlar o volume da áqua, solicitando a nraior ou nìenor abertura das comportas da repre

5är para obter a prcssãò necessãria ã rotação das turbinas hidrãul icas na velociclacJe t-el
,uerida

- t"gisIrar os dados observados, anotando as lèituras do painel, para possibi l itar o contro
le nerrnanente Cps ¡esuìtados

-'-¡brif icar as nlaqulnas

- pì..r ^eì.r linrnr-za clo ìoca'ì de trabaìho.



PLf\NJO Dt- CAtìGOS [-- SAt".nntf

c Ît-rPO ocu l-''r.c IONAL:
*.e.-.-. 

:é 
:.

l'l'l'lil.OD()(ìÂl'IGOI0PERAD0RDEC0MPUTAD0R

COD. L)O C.B'O. 3.\2.20
0

NIVEL
t

SAL^RIAL BAS ICO NM-03

N f,vFL l-rÉ D I 0

I.)I:SCIìICÃO DO CARGO:

- Operar computadores eletrônicos, para processar os programas'

f-I ESPOT{ SA. D I L I DA D ES :

Pel o servi ço e/'ecutaclo
- Peìo lnaterjal de consumo.'

d'i sposição

¡

equip.amentos e material pe rmanen teã

f:ì uc u ls lT os:
-29 Grau comPìeto com conhec Îmento esPecÍf i co'

PlìÕr'ÐçÃO CU ¡-rCïSSO: Canforrn: est¿.bc1åcj.cc, neste PJ.ar¡o

/\.IIVIDADES TIPICAS:
- Analisar antes do processamento o programa a ser processado'

- Regular os mecanismos de controle do computador'

- Seìecíonar e rnontar nas unidades correspondentes, as fitas e discos necessãrlos

a execução do Programa.

- Ligar máquina e acompanhar as operações em execução'

- Esvaziar as unidades ao término de cada operação, empregando os processos dc rotlna
para real imentá-las.

Registrar o tempo de processamento"

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de difÌculdade'



@)
PLAI\IO DE CATìGOS E SAL NNIII

GnrJpO OCUf-)/.CIONAL: rufvrl MÉDl0

Trtl'lit.o Do (ìÂtlGol oprRRooR DE DtsrlLARlA

ccro. Do c. B. o.
¡l

NtvEL SALARTAL BASICO NH-O1

I

:

DI:SCFìICÃO DO CARGO:

- Executar tarefas no setor de operação e comando de conjunto de aParel hos de desti la

rla.

f:( ESPOI{SA.DIL IDADES: i .

- Pelo serviço eY.ecutado

- pe'l o rnaterial de consumo, equipamentos e materia'l pel'manente ã s

disposição

; f'ì'uC¡LilSlTOS:

- Conhec i mento esPec Íf ¡ co ou

ExÞeriência de l2(doze) meses

Para efei to de ascensão' a experiencla sera comprova

:-

PlìCi.{-ÃO CU r-r(-ìtrSSO : Cc¡r fornr: cs L-.bc l-e cj. c1c, ne s tc P l.¿r, lo

/t'i lVlDitDr:S TIPICAS :

- Reguìar válvuìas cJe vapor e estabi ì izadores das coìunas de esgotamento alcoól ico

- Manter carregada as colunas de enriquetinlento ':-

- Acompanhar, por diversos meio,s, as alterações da detperatura interna

- Verificar o escoamento dos si fões das diversas colurias

- Manter a reìação de aquecinlento previsto para cada coluna

- Manter na devida proporção, a troca de calor da aparelhagem acess<íria

- Acompanhar e proporcionar devidamente a movimentação dos líquidos aìcóólicos no irit
r ior da apa re ì hagcrl

-. Regular, por ntcio dc vãìvuìas, o fornecimento de ãgua de vapor

- Regular a passagenr clo retorno dos ìíquidos aìcoólios'

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nÍvel. de dificuldade



tr- Ll-\ I \ \./ LJ L- V l*t ¡ \ \-/ \-/ \-./

DESCRTÇAC DE CARGOS

\,, l--ìL-, rr I I \/ v

GRUf 'O OCU P/\C lOl'l f{L

El npoto ADr,1u'JrsrRÅTrvo E opERActoÌ.,rAL ü
tÍruuo Do cARGo

0PtRAD0R DE ESTnç/10 ranrRvrruio oe ÁcuR

,,
NIVEL lr4EDlO ü ruívEr- sur)rRroR

SUBGIìUPO

NM-O f

de. água, dirigindo seu fluxo,
puriffcá-.La e to¡ná-la adequa

coD. c.B.o.

9.69.50

- 0perar as instelaçðes de um rese¡va
mlstu¡ando-lhe subståncias quÍmicas

da aos usos doméstlcos, industríais

Ló¡1o de tratamento

e fflt¡ando-a, para

e desportiios

R€SPOIISAB¡LIDADES

Pelo serviço execuiado
Pelo material. de consuno, equipamentorlu r.te¡fal permanente à sua disposiç ão

REQUISITOS

I 9 grau compl eto
Conhecimento especÍf i co ou
Experiência mÍnima de 06(seis) meses

Para efeito de ascensão,.a experiênc
ou t re i nanlen to.

ia sera comprovada através de provas especÍficas

PROr,lOçA0 OU ACESSO

Conforme estabelecido neste "PLAN0 DE CARG0S E S^LÁRIOS"

ATIV¡DADESITiPICAS

0perar bombas e moto¡es de ¡ecalque e bombeamento de água,

Prepareile apl icar so.luções quÍmicas para tratamento de águaide reservatór
Verlfi.car dosagem Ce substâncfas de tratarnento dd água a ser distribruída,

-ÊxccuIar as operaçÒes de cste¡ilização da rìcsmâ;

Acfaptar, substi tui: e operar com botijÕes cJe gás cìoro;
Llrnpar, periodicamente, os flìt¡os de estação de tratamento,ê
reg i s t ros de comando de ì avagem

0perar, manualnente, os dlsposltfvos dos

.{
de piscinas,

iose pìscinas

bem como

v

.ope r ando o

reservató¡fos de água de disLrlbuição

Llnpar

mos

L I r:pa r.,

Executa

e efet-uar a manutcnção dos equlpamentos, bem como provldencia¡ reparos nos

os floar'rl adores, o decantado¡ e

de r¡esma naturcza e nf vel

Írì{l5

t

r outr¡s te:el¡s
o5

de

rescrvatórlos de áou.¡

dlflôu-ldade.



I IPLANC DH CARGOS f SALAI-Ilus

DE CARGOSiDrscntÇÃo
JRUPO OCUPÂCIOITAL

f.]aporo ADMrNtsrRATtvo E opERActoNAL
,t

ILJ NIVEL MEDIO ü ruívnr- suPERroR
TÍTULO DO CARGO

JESCFIçAO 0O CARGO

-!xecução de tra5alhos

caracteres Para uso em

OPERADOR DE GERADOR DE CARACTERES

. c.B.O.

B. 61 .90

SUA GRU PO

NM-02

relaclonados à crlação
-gravações./extblções de

de texto em gerado r dee redação

vÍdeo.

RESPONSAB ILIDADES

Pelo serviço executado
Pelo material de consunot equipamentos e materfal permanente à sua dlsposição

ìEQU¡SITOS

NM- 02

- 2? Grau completo, ou

- Experiênci a de 24(vinte e

- Para efei to de ascensão,
ou tre inamento.

comprovada através de provas específicas
quatro) meses

a experiência serã

rrROñ1OçAO oU ACESSO

Confgrme estabelecldo neste "PLANO DE CARGOS E SALARiOS"

ATIVIDADES PICAS

Manusear o gerador de caracteres

-Conhecer e domfnar termos técnicos llgados à função'

- Ut¡1izar os diversos tipos de ìetras.
- Operar com os recursos geradores cle carcte. es

disponíveis"

. Executar outras'tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.



PLANO DE CARGOS E SAL¿\RIOS

DESCRTÇAO DE CARGOS

GRUPO OCUI'ACIOIi,IL

Daporo ADN{rNtsrRAT¡vo E opERActoNAL m
It

NIVEL MEDIO ü ruívrl suPERroR

llruuo Do cARGo

ÞEScR¡çÃo oo cARGo

- OO"tnr os controles

coo. c.e.o. SUBGRUPO

NM-02'l-90OPERADOR DE UZ

de llumlnação de unfdades flxa ou móvel'

{

RESPON S AB ILIDAD:S

- Pelo servlço executado
- Felo material de consuñìor equipamentos e rnate¡la). pe¡manente à sua dlsposição

REQU¡SITOS

- 29 Grau completo, ou

- Experiência de 24(vinte e

- Para efeito de ascensão,

ou tre i namento.

qua t ro) meses ,

a experiência será

¡

tiavés de provas especIficascomprovada e

PRoMoçAo.:uotttto 
confo¡me estabelecido neste "pLAN0 DE cARGos E sALÁP'Ios"

Executar o rotelro de llurnlnação.

Verlflcar e testar o funclonamento do equlpamento elétrlco;

HaneJar proJeto¡es, lumlnárlas, etc.

Zelar pela conservação dos eoulpamentos.

Fazer levantamentos de mêteriais necessãrios ao servico.

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de

dificuldade.



t.?)*
PLANO DE CAI-?GOS tr SAL. NqICS

GnUf,O OCUf,/.CIONAL: Hfvel ¡lÉoto

l-l'l'tit.O Do cAt?GO. oprRRoon or ¡AQut¡ln

coo. DO C.B.o. 9'21 '55

FOTOCOMPOS I TORA

a

I'IIVEL SALARIAL BAS ICO NM-o r

DI:SCRICÃO DO CARGO:

- Operar mãquina de fototipia, manejando o

nal em um filme ou papel sensíveì Para

i mp ressão

tec I ado

permi t i r

e

a

reproduz i ndo

rep rodução de

as letras do origl-
textos em placas de

FTESPOI{SAEILIDADES:
- Peì o serv'i ço ex.ccutado

- Pelo r¡lateriaJ de consumo

disposição

!

, ÊQuipamentos e materiai pel'manente ã st
a

f'ì[çL.,lslTos:
: l9 grau compìeto ou

- Conhecimento esPecÍfico ou

- Experiência mínima de 06(seis) meses

- Para efeito de ascensão' a experiência

ou trei namento. . h

serã comprovada através de provas específicas

PIìCi.Ðçjg CU r-r(-ll-ìSSO : Ccn forrrc es t¡.bc Ie c j. ctc, nds tc P J.¿r, ¡o

A'i lVlD,ADr:S TtþtCRS :

- Coìocar o f ilme virgem ou o papeì sensíveì na máquina, posicionando-o de acorcJc corll

a técnica requerida

- Examinar o manuscrito, observando a disposição dos textos e indicações tipográficas

- Reguìar o tabuìador da máquina, atentancjo para as indicações tipográficas do manus-

crito
- Manejar o teclado da mãquina pressionando as teclas e seguindo a ordem de leitura tlo

tex to

:- l,lover os comandos da mãquina,. manejando-os de acordo com a necessidade

- Retirar o f iìme ou papeì inrpresso, scj ltando-o do t'ecipiente da nrãquína

- Executar outras tarefas de mesnra natureza e níveì de dificuìdade.



ip LAr.Jc DE c/\RGcs I s/\Ldntcs

DESCRTÇAO DE CARGOS

rnì\\JÍ,

GRUPO OCUi'r'-C;OtlAL

flaporo AD:.lrJrsrRATtvo E OPERAC IOI.IAL E ,,
¡lr\/EL hlEDto f tuívcr- suPERroFtflur-o co cAÃ60

OPERADOR Df I,iESA Dã CORTE

coD. c.B.o.
8.61.90

SU3 GÊU PO

NM- 0lr
DEscRtçÃo oo cARGo

t Coordenação e execução

o¡lentandc a operação de

Sfdades do rotel¡o.

Oe -f raba.ì.hos relac.ionados
caf,rera, de ilumlnação, de

à gravação tj., lnagens t,elevlslvss
vldeo, de edição, segundo as neces-

RESPONSTiB lLlD,âDES

\-
Pelo servfço executado
Pelo m.ate¡ial de consuno

ô

, equlpamentcs e ma Le¡1al permanente à sua disposição

REQUISITOS

- 29 grau completo,zprofiss¡on"
.'¡' I izante e/ou de especiaì ização

Pnot,rcçÃo ou-AcESso

Confo¡me egtabeìecido neste "PLANo DE cARGos E'sRLÁntos"

t

ATIV¡DADES TIPICAS

- Coo¡dena¡ e executar gravações de fmagens tetevfslvas;
- 0rlen'.a¡ a llunf nação segundo o cLina da cena;

- Orlentar " op"rrção da cemera durante as gravações;

- orfenta¡ a operação de edição durante a gravação das cenas;
-. Conhecer a llnguagem técnica própria para focaf lzação da cena e te¡mos especÍflcos
da drea de atuação;

- Conhecer e dcmlnar os

mesa-de-corte1,

- 0perar mese de co¡te e feltos de vfdeo i

- seleclonar, conutar, a sequôncta de lnagens quando houver mals de unìa camera erìì

uso slnul"tåneo;

- Dar pareceres relaclonados com assuntos artf st
- Þropor nodernlzação de equlpanentos
- Executar outras. tarefas de mesma natureza e d

/\

recursos de seleção e mlxagem de lmagens dlsponfveis na

lcos e tCcnlcos ìlgados à funç3o;

ificuldade.níveì de



\[.-
s DESCRIÇÃO DE CARGOS qÐ

GltUp0 OCUt/åC¡Ort^L

üapoto ADitlr'¡lsrRAT IVO : OPER¡\CIONAL ts N ívsL l',t Éoto D ¡¡ívEl suPrrìtoR

îíÎ-uic oc-caacõ
SU B GRU i,O

NH-02
opeRADc: DE n¡loro*'i ELECoMUNTcAçÃ0

DESCRIçAO Do CARGO

j Executar atfvldades ¡ela=lonadas a rádlo telegrafla e contro'Ie de mensagens ¡ecebldas

e expedldas

coD. c. B.o.

1.80.45

ESPONSABILIDADES

(

- Peto servlço executado
- Pelo material de consunû, equlpamentos e material permanente à sua disposição

REQUISITOS

- 2? Grau comPleto ou

- Experiência de 24(vinte

- Pd ra ef e i to de '.4 scen sao-,

ou trei namento

e quatro)meses I

a experiência' serS comProvada através ,:le -provas escpecíficas

P*ot'loçÃo ou AcESso 

conforn,e estaberecrdo neste ,ioro*o DE cARcos E sALÁRIos"

AT¡VIDADES TfPICAS

- 0perar aparelho de rádis telegrafla '

- Receber rnensagens em cóJigo M0RSE.

- Transmitir, codificar' e Preparar mensagens'

Colocar o rád1o na onda e frequêniIa lndlcadas

Fazer funcionar os disposítivos receptores'

Datttografar as nensagens recebfdas.

Arqulvar cópla dos assu:rtos transmltldos, e

ZeIer pela conservação do equlpamento.

Regut'ar è provldenclar reparos necessár1os, garantlndo seu perfelto

Efetuar ì i gações teì efôn icas para a transmi ssão de radlogramas

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de

dificuldade

dos anotados durante radlo¡recePção.

fucnl onament o.

urgcntes.

a



DESCRIÇÊ,O DE CARGOS
(üÐ

GltU i'U ÛCUl'l,ClUirj,L

Eìnporo ADhîiiirsrRATtvo E opf RActoruAL fJ **ívrl tr¡Éoto ü r''ír,eL supf rìrcR
TITULO DO CAITGO

DESCRTçAO D0 C/.RGO

^ 0perar máquina, maneJando

tlnatárIo, para enviar ou

as tec-las correspondentes

receber rìGrrs€gens

OPERÂDOR Dã TELEII4PNESSORAS

S9t]G'iUí,O
NM-O I

aos prefixos locais e aos do cres*

. c. B.o

t.2).AO

RESPOi{SABILIDAD!S

PeIo se¡viço executadc
Pelo material de consuno, equipamentos e mate¡lal permar¡cnte à sua disposiçõo.

\ QUISITOS

l? grau compleo
Conhec i mento específ ¡ co
Experiência mÍnima de 06

Pa_re efeitc Ce asccnsão,

ou

(seis) meses

a cxperíêncie :srã ccmprovada através de provas especificas
ou treinamento.

PROl,lOÇ/rO OU ACISSO

Conforne cstabelcciCo neste "PLAN0 DE CARG0S E SALARIOS"

A] IVIDADES TIPICÂS

- Llgar a máquina Leleimpressora, ac

to com out¡a telcirDpressora ou com

- Codi fica¡ e decodj fjcar mensagens,

óe r,ìanuels apropriados.

ionando os dispositivos para esLabelcce¡ c(rn'.¿¡-

una cadcia de te.leimpressores.

guiando-se por seus conhecimentos ou serv-indo-sc

- Mantcr o arquivo de mcnsagcns transnjLicl as e recebidas, organizanclo-as acJequarJ¡r:r¿,nte

psra posslbÍlitar o cont-rol.e e faciLit¿¡ as consultas.
- Anotar as possÍveis falhas das tclejnrpresóoras, cspeclficando a naturcza e cxtcn5¡)s

das ¡ììcsr:ras para posslbiljtar sua correção-

- Executa¡ ouLras tarefas de mcsma naturcza e nf vel óe dlflculdade



PLATJO tJL U/ii-rtrU; L rÊ\Lr-rt\r\-/\-/

DESCIIIÇÃO DE CARôOS

GfìUI'O 0LUl'ltClUilAL

D I'l ívrr- rrrÉoto D ruívrr- suPf nro;ì
Enpoto ÂDivlll'JlsrlìATlvo E oPERAcl0llAL
tlrulo Dc cARGo

coo. c.n.o S UBGKUI-'U

NM.O IPLAINADOR DE METAI 9 B.)J. AO

orscnLÇÃo Lìo c/rFlGo

.- ApareLhar, regular e manejar uma plalna lfmadora e .de usinagem por rnovimcntos retj-

lfneosaLternatjvos, lnstaLando a ferramenta de coDte apr.opriado, atuancJo nos co¡lan

dos '.,ranuais 
ou aut.omáticos do cabeçoLe da máquina e utilizando inst¡urnentos cc nte-

dIção e cont¡'ole

Re spott snE lLlDADES

i.-

Pelo servlço executado
PeLo matc¡ial de consuno '

equipanrentos e materlal permanenLe à sua disposiçõo'

REQU I SI TOS

- l? grau completo
- Conhecimento especÍfi co ou
- Experiência de 06(seis) meses

- Para efeito de Arcenråo Funci onal, a exper serã comprovada atra-
vés de p.roväs específ icas ou treiname

ficações e outras informações

SelecJ.ona¡ os inst¡umentos de medição e conl-role,

Instalar a ferranrenLa de corte

Poslclonar e fixa¡ a peç3 a ser plainada'

F azer f uncionari a máquina, acionando os comändos manuais ou autométlcos.

Avallar o resuì'.ado dos trabalhos.

Llodlflcar proccdjnlcntos opclJtlvos. na máquina dc acordo cQm necesslcJadc'

txecuiar traçagem da Peça

Operar outro tipo de pìaina

E,(ecutar outras tarefas dc mes¡na natureza c

tenc la

pnõr¡oC¡o ou Actsso

Confr¡rme estabelecido neste "PLAN0 DE CARG0S E SALARIoS"

ffi

- Examlnar o t¡abalho a scr executado, interpretando desenho, esboço, moclelo, especi-

nfvcL de rJlfJcuJdade



P l- r.1, Í{ 0

!.
I

),

,]

lt î:t) {., cltßG05

Ð[sr.RrçÃt r]l: cftrtt0s'

5As-/[!r[CI5

flìIIÐ I.X]JPACI[NI{.

Lll nt,olo Ant'tttllsin^l IV0 E 0PETIACI0NAL [il ¡lívn ¡,rÉnro t_l nitrr-l suPrRlott

suB-clìurìl

Nr-o1

observar e orientar a entrada e saúda de pessoas; receber,
e encaminhar as pessoas aos destinatarios.

lirt¡*cl üo o'\R{$

PORTEIRO

D{:SOìlÇfuJ m ù\ìOJ
Fiscalizar,
identificar

RLSPü$NBiI-ILY\üìS

- Pelo serviço
- Pelo material

slçao.

executado
de consumo, equipamen'bos e material permanente à sua dispo-

R[qJISl rûi

- 9.e grau eompleto ¿.,i:-,:i i'iìi rr ,'l'?(i':;f ;i:¡t'i-'.i;" ¿1 'fi '1r:' ri ¡t ì'. , ' .; i',1 -i )

rìlu,t"x;A0 üJ rc[ss{)

Conforme estabelecido neste I'PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS"

All v i nl'l.{::i 
-llt'}i(¡:;

- Receber, orientar ê encaminhar o público;
- Controlar a entrada de pessoas nos recintos de trabalho, bem como a sai<la

de tais locais, efetuando, quando for o caso, identificação ou registro
de ocorrência;
At¡rir e fechar as dependências de préaios;
Receber a correspondência e encaminhín-Ja ao protocolo;
Atender e efetuar ligações telefônicas;
Receber e transmitir mensagens;
Ivlanter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda;
Comunicar a autoridade competente as irregularidades verificadas;
ZeJ-ar pela ordem, segurança e limpeza da área sob srla responsabildacle;
Inspecionar os locais ou instalações Oo préar-o, cuja segurança ou conserva-
ção implique em maior responsabilidacle;
Manter em condições de funcionamento os.equipamentos de proteção contra
incôndio ou quaisqÌrer outros relatiwos à seguranç. 9o préoio;
Executar outras tarefas de mesma nabureza e mesmo n¡ivel de dificuldade-



,(Ð ffii

PL ANJO DE Ci\t ìGO-S-L--g'{rl= tii:l lQg

GRUPO OCUP^'CIONAL: ru fve I suPER loR

T l'¡'t,lt.O DO C/¡RGOi PRoDUToR RnrIst tco

coo. L)o c. B.o. 1.74.90
0-t

ruIVEU SALARIAL BASICO ruU-:

DI:SCIIIOÃO DO CARGO:

- Assistir a direção de produçao no planejamento, desenvolvimento e execução da produ-

ção de programas artísticos, utiìizando os recursos rlateriais e humanos ao seu aìcan

ce

Ti ES POT{ SA. D I L I D/\ D ES

- Pel o se rvi ço e)r.ecutado

- Pejo ¡nateriaì de consumor. equipamentos e material permanentc ì sua

disposição

fìi:QLjISITOS:

- Curso superior completo nas ãreas afins e/ou registro no conselho competente

pIìCiÐçãO CU ÀC'¡SSO: Corforrre est¡.belecj Cc, neste PJ-a¡¡o

/r'IIVIDADES TIþICRS:

Assistir a direção:
- No estudo e anãìise do rePertõrio das obras disponÍveis ou encamendadas

- Estabeìecimento das necessidades da produção e seu custo

- Pìanejamento e execução da produção

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nívêl de dificuldade'



Gf-ìt.Jl-'O OCUf-'t.ClONAL: NIvEL MËDl0

T ltf't,it.o Do (ìÂllGo: PROGRAMADoR DE coMPUTAD0R

PLAf'lO DE CAI-ìGOS E ,ARICS

a,
rutVeU SAL^R¡AL BASTCO NM-o'lcoo. L)o c. B. o. o ' 84 ' zo

t)i:SCFìICAO DO CARGO

- Elaborar, testar, implantar e documentar programas, sob orientação do anaì ista

TiESPOT{SADILIDADES: :

- Pelo serviço ev.ecutado
- pelo rnaterial de consumo, equipamentos e rnaterial pel'manente ã su(-

d'i sposição '

f:ì i:'i L.! lS l T O S

- 2? grau compìeto,/prof issiônal izante e,/ou de especializaçao

PÌìc.'ÐçÀO CU ir(-ìLÌSSO: Cc¡-rforrn: est¿.tnlecj.Oc, ncst¡ PJ.¿uro

/T.IIVIDADES TIþICRS:
- Supervisionar, coordenar, orientar e contrólar. projetos de sistema de programação

- Planejar e pesquisar novas técnícas e metodoìogias na-sua ãrea de atuação

- Programar, testar, impìantar e documentar programês

- Defi n i r programas, sob or i entação de um ana I i sta

- Treinar pessoal na sua ,ãrea ,de especial ização

- Estimar o tempo e os gastos da programação cumprindo os cronogramas estabeìecidos

- Depurar sintãtica e logicamente o programa atá a eì iminação total de erros

- Modificar programas impìantados, corrigindo falhas e atendendo aì teracões do sistema

- Eìaborar algarítimos detalhados estabeìecendo os passos necessSrios à codificação do

programa em I inguaþen prõpria

- Elaborar prograrnas de computador baseando-se nos rnateriais fornecidos pela equipe

{e llrilise' r:r-r- - .,-:,r:-r--1^,.r^ê +rrh:rhac docpnroìvido.'



I r-r-rr\\./ vc vf

DESCRIÇAO DE CARGOS

GIIUPO OCU[-ACIOIJ:L

f] r*poto ADt',11tilsrRATlvo E oPERAclot¡AL
tt

t¡i ruivEL 1úEDlo f, ruíve u suPEIìIoR

riruuo Do cAnGo

sÇRrÇAo Do cÂRGO

' PlaneJar dla¡iamente

abertura até seu ence

PRocRAMADoR DE nÁoro E TELEVISÃo

a programação da emls.sora

r¡amento.

de rádlo'ou telecomunicação, desde a

oD. c.B.O.

1 .79 .90
SUBGIìUi'O

NM- 02

RESPO I'¡ S AB ILIDAD:5

- Pel.o ser\'1ço executado
- Pe.Lo material de consuno t mate¡ial permanente à sua dl sposiçãoequlpamentos e

I

REQU¡SITOS

' 2? Srau completo ou

- Experiência de 24(vinte e

' Para efeito de ascensão, a

ou trei namento.

qua t ro) meses .

experiência será comprovada at¡:avés de provas específicas

PROMOçÃO OU ACESSO

Conforme estabelecido neste "PLAN0 DÉ CARG0S E SALÁRI0S"

ATIVIDADES TTPICAS

- Programar o horárlo de

- Elabora¡ a Programação

- Colocar adequadamente,

veiculação de to¿os os programas da enni

muslcal ou seleclonar músicas exlgidas
._ -1

na programção ncrmal de uma emissora ê5

ssora.
para outrcs Prog:amas.

chamadas e oS priogfõ';¡å

esPecl-,¡ I s

- Controfar a veicuì.ação dos programas '

- Executar out¡as ta¡efas de mesma n.atureza e nf vel de dl f lcul darJe



ì

I

PLÂIIO DE CAßGO5

DESCR[çr\f] f]E clulcos

I sALAnr0s

gìi.[Ð æUPACIU\AL

lll npoto 
^ut'u¡tls]RATIV0 

E oPER^cIoNAL

rínl-o uc catìco

RECEPCIONISTA

resmtqio m c¡ìoo

- Recepcionar membros da comunidade e visitantes
averiguando slÌas pretensões para prestar-lhes
los a pessoas ou setores procurados.

I--xl r'rÍvrl MÉDIo tl NivEL suP[RIolì

SUB*GìLIÐ
Ì'/ t\
N{-or

procurando

fnformações

identificá-1os,
e/ou encaminhá-

c00. c.8.0.
3-94 - 10

RESPCNSAßll-lM*DtS

- Pelo serviço
- Pelo material

posição.

executado
de consumo, equipamentos e material permanente à sua dis-

rìEQJrSl [(E

- Le grau completo'z '
"^,: 

ll .l rl 
'Lì 

ti ¡)

PRü,lIiCI ftJ /lCESy)

Conforme estabelecido neste "PLANO DE CARGOS E SALÁRTOS''

NIVIL}1IIS TIPIU\S 
,

- Atender chamadas telefônicas
- Anotar recados
- Prestar informações
- Registrar as visitas e os telefonemas recebidos
- Auxiliar em pequenas tarefas de apoio administrativo
- Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade-



DESCRIÇÃo DE CARGOS
GRUPO OCUPACIOÍIAL

ü npoto ADi,rNrsrRATtvo E opERActot'tAL E ¡rívsr- t'tÉolo ü ruívrr- supgnron
tirulo Do cARco

DEscfilçÂo DO CARGO

Desenvolve¡ atlvldades
mento pslco-:social satf

RECREACIONISTA

de recreação

sfatórlo. -

coD. c. B.O.

1.4f.90
SUBT3RUPO.

NM-02 l

e ter'apla ocupaclonal, objetlvando o desenvolvf-

I

nÈsÞorusrsrr-ronoe 5

Pelo serviço executado
Pelo ¡¡ate¡iaL de consuno, eQUipamentos e rnaterlal permanente à sua disposição

REQUISITOS

2? Grau completo ou

Experiência de 24(vinte e quatro
Para efeito de ascensão, a experiêncía
ou treinamento.

)me';es.

será comprovada através de provas específicas

PROr.4OçÅO OU ACESSO

. Conforme estabelecido neste "PLANO DE CARGOS E SALARIOS''

ATIV'DADEC_7PrcAS

- planej". u-:l-:id.{:: recreatÎvas ta.is ,como jogos,.apl icações motora,s -e visuais,. estorias
J

*..e outros. - Consultar bibliograf ia específ ica visando e elaboracão dos programas.

- DesenvoLver atf vidades recreatlvas, observando a faixa etá¡ia e o grau de escol¡rlda-

dê, utlLlzando técnlcas e materials adequaOorr.ontribuirido para o desenvoLvimento psI

co-motor.

- Observar as crl'anças durante as atlvldades recreattvas, registrancJo ocorrências c

comportamento d.as mesmas.

- PleneJar atlvldades Laborlals, manuals e artezãna1s,com flns terapcutlcos.

- 'Apresentar reLatórlos de avallação da evo.Iução dos paclentes.
I Executar out¡as tarefas de mesma natureza e , nfvel de dtftculdadc.



DESCRTÇÃC DE CARGoS
GftUi'O OLUi'ÂClulJAL

E npoto ADrf lt'JtsrRÅTtvo E OPERACIOIJAL D ruívl- rr¡Éoto ü t'livrr- srJpErìroÍì
tflut-o Do cAnco

DESCRIçÂO DO CARGO

- Rever provas tipográf"ica

correspondêñci a ao ori gi

REVISOR Dã PRCVAS TIPOGRÁTICNS
on. c. c.o.
9-29.60

SUÛ6NUfJC
NH- O I

asslnalando erros e faLhas para assegurar as, Lendo,-'
naI.

lìESPONS/TUILIDADES

Pelo scrvÍço executado
Pelo ma terial dc consuno 

'
equiparnentôs e material permanente sua disposição

REQUISITOS

I I g rau compì eto
Conhec irnento especÍf ico ou
Exper i ênc i a comprovada de 06 (se ís ) meses

Para ef eito de Ascensão Func on I expe en SC ra conrp rovada rave,,Jou ¡ urrurvrror, d ë,\pc¡ rkjilLrd 5erd conrprovaoa atraves

---d-c-+ro¿a. 
o.pe c í-L.i ca s ou t.u ¡*nr"n *"----

PROIúOçAO CL' ACsSSO

Conforme estabelecido neste "PLAN0 DE CARG0S [ 5ALAgI0S"

AI'IVIDADES ]IPICA5

Ler as provas lmpressas, conf rontando'-as'com

a exfstência de erros ou fal,ha na impressão.

Corriglr os textos, assinal.ando os erros ou

pressão tlpográlica del"lnÍtiva.
Executa¡ outras tarelas de mcsma natureza e

os respectivos originals, para ver j f jcar

t".1ntr exist.entes para possibilit¡¡ ¡ i¡r-

nfveI de di fi cuL dadð-



I
t

#À-ææ PLAI\IO DE CARGOS E sl\LÁntos
NM-olr

Gr?UPO ocut'¡'cloNlll ru Ítte L ¡rÉo to

BRA I LLE
t

ruívEt-'SALAIIIAL BASICO ?3
r¡lut c Do cÊ,RGo: 1

coo. DO c. B - o.

REVISOR DE TEXTOS

DESCRTçÃo Do
Revisar textos no sistema brailìe

CAR GO:

escritos

R ES POi'ISABILIDADES:

- Pelo serv'i ço executado

disposição

e material Permanente a suiequ i pamento

REOU¡SITOS
- 22-.grau _.' compìeto /profissionalizante e,/ou de especÎalização

pl\f,..ÐçI.O CU A(ISSO: Ccnfom: esgp¡eciCo ncste P1ano

ATIVIDADES TIþICNS
- Utiìizar, corretamente nas adaptções gráf icas, o sistema

extenso e ab rev i ado, bem como os cód i gos de notações de

f ísica, químTca, demais ciência exatas e musicograf ia.

brai\ìe, por
matemátìca ,

- Ler textos transcritos em português ou em língua estrangeiras,

extenso e abreviado.

po r

- Corrigir erros de transcrição
serem co,rrigidos mediante 'o

Reaì izar atividades correlatðs.

Executar outra ta-refa, ¿" t.r*a natureza e

e indicar ao transcritor os erros a

uso da estereotiPía braiìle

l-nivel de dificuldade



8-LAl\U UE Uîñuuð tr" )l{Lllñt\Jr

DESCRTÇÃO DE CARGOS
GRUPO OCUPACIOI,IÂL

Folo'o AD¡nNrsrRATrvo E opERActoNAL E rvívEl r,rÉoroTfTULo oo caHcõ
SONOPLASTA

ÞEScRtçÀo óo cnncq

å Elaborar o fundo muslcal

. c.B.o
8.62.50

efeitos sonoros esieclals, ao vlvo ou

I ruíver- suF:RroF
SUBGRUf,O

NH_02

gravado.OU

R ES P0lisAB lt_lonoes

Pelo servlço executado
Pelo materiaL de consuno , equipamentos e mate¡lal permanente à sua disposição

REQUISITOS

- 29 grau completo ou
- Experiênci a de 24(vinre
- Para efeîto dé ascensão, provas específîcas

e quatro) meses.
-.p. exPertencta sera connn rovada a t. ravés de

ou tre i namento.

PRo¡,r0çÃo ou ACESSO

conforme estaberecido neste'pLr,No DE cARCOS E SRLARI0s"
AT¡V¡DADES T PICAS

- Estudar o texto do programa, assfna.Lando os t¡echos a se¡em musicados.,.
- Selecfond¡ músicas e efeitos adequados ao texto e de comum acordo com a equlpe decrlação

- Fesqursa¡ as músicas ou efeftos para montar E trrrha sonora;
- 0perer a mesa de controle, produzlndo os .efeltos planeJados e InstrutgJo o operador

oe sofn

- 0rganlzar a trilha muslcal,, dlst¡rbufndo as várias peças musicals ou partes das mes-¡I¡as ¡

Apresentar a t¡rrha rnusfcar à dr¡etorra do programa ou a
Executa¡ outras tarefas de mesma natureza e nível de di

out¡as pessoas autorlzadasf

ficuldade.!



PLANJO tlt: CAI'ìGOS E SAt_Ãilrll

G 1t-tf-,o ocu l"'¡.c IoNAL:

J' l'f' tit.O DO (ìÂl'?GO- TAXI DERHIsTA

C;clO. DO C. B. O- s.\s.20

NfVEL ¡IËoIO

tt
t{tvEL SALARTAL BASTCO NM_03

t)l:SCtìlCÉiO DO CARGO:

- Tratar animais mortos para conservar mesmos com aparência de vivos.OS

FI ESPOI{SA. T IL I DA D ES :

Pel o se rvi ço ev.ecutado
- Pelo ::raterial de cons.umo

d'i sposição

0.

, êguipamentos e rnaterial pet'ntanente i s
a

a.rr--.tf , rr^^.IrÈ'JU!.. { L/ì.).

- 29 gi .,, completo com conhe.ir"nto específ ico.

Pllîi'ÐçIo cu r''Ctr-sso: cslforrrc est_¿.bc1ecj.c<, ncstc pJ.a.ro

/r'ilVlDADt-S TtFt CAS :
- Tratar, encher e arnìar peìes de aninlais mortos, aplicando-lhes solução antisséptica' e outros tratamentos adequados, f ixando-os ei'n armações.próprias, para conservar es-

ses ên irna i s com aparônc ia de v ivos,
- Retirar pele do animal, separando*a dos ossos, órgãos e ligamentos e procurando cörì

servar intactos os pclos, plumas e outros eìementos externos, ê fim de obter as paî
tes necessãrias para a recomposição.

- lmpregnar a pele com unrð solução antlsséptica, e=þ"f hando esta com íri strumentos pr,i
prias para evi tar a dccomposição.

- Confeccionar uma armação, tomando corno nlodelo o animal a ser recomposto, util lz¿ndo
madeira, cartão-pedra e f ios metáìlcos ou sintéticos, para possibilitar a reprocl u-
ção da atitude e forrrra natural do anlrnal

- Recobrir a armação corn a peìe tratada, f ixando esta com uma substânc ia ades i"va es¡:e
cial para recornpor ¿ forma do animaì.

- Dar acabamento ao trnbalho, dispondo dentes, unhãs,
tras partcs, para obtcr o mãximo ìc correspondência

plumas, olhos de cristal e ou-
ao aninnl.



0ÀJr¡IV Vl_va¡at.vvv

DrscnlÇÃo DE cARcos
GRUPO OCUPACIC,I.IAL

flapoto ADr,útNtsrRAT¡vo E opERAclor{AL El rvívrr rurdoro ü
,-

NIVEL SI,JPIRIC
TITULO DO CARGO

ESCRTçAO DO CARGO

-'0rganlzar
c¡ltérlos

lÉcrurco DE ARQuIvo
coo. c.g.o.
3.95.30

suSrìÉil tÞ.r

NM- o4

e

e

manter o sfstema de arqulvameirto de documentos, classl flca ndo-os segundc
nornas eproprfadas.

RESPONSABILIDADES

Pelo se¡vlço executado
Pelo matclÍal. de consuno, equlpamentoi e mate¡lal pernanente à sua di sposição

REQUISITOS

'nô grau profi ss îonaì i zante e/ou de especÍal ização

rRotroçÃo ou ACESSO

conforme estabel-ecido neste "pLANo DE cARGos E sALÁRIos"
ATIVIDADES TíPICAS

Seleclonar os documentos. at¡avés de anáILse.
Flo'tar e'conferrr p;ocessos para mlcrofrrmagem e arquivo-
Classlflca¡, r€glst:ar, codlficar e armazenar os docunentos recebidos.
Executar out¡as ta¡efas necessárras a conserva.ção dos documentos.
0rganlzar e r¡ante¡ srst.emas de conservação dos docunentos. <q
P¡estar fnfo¡mações rel.atrvas aos docurnentos arqurvados
o¡lentar o sfstema ce mlcrofllmagem, pr€parando os dp^r¡raentos de arqulvo para mlc¡o-
fllmagem, conservação e utfllzação do ml.crofflme-
Elebo¡ar llstagem d:s documentos nlcrofflmados
Reçlstrar em llv¡o próprIo os document.os mlcrofllm;rcos que devam ser fnclnerados. .

Elabora¡ a ta dos documentos lncJne¡ados.
Auxlllar e parÈlclpar Oe r.fatórlos.
Cont¡olar o estoque de nate¡1al da unldade-
Executar outras ta¡e las Ue mesma natureza e nfvel de dl fll cul da de -



\''
),

Q4ILç_O_s._E_iau n n lcs
GntJPO OCU [)/.C IONAL] tt l'vEL

l'ltt't,:t.o Do c/.nGo. rÊcru rco

COD. L)O C. B. O. 8.62.30
,c

Ì'llVEL SALARIAL BASICO NM-03

NËoto

DT AUD I OV I SUAL
'/

PLAI\JO Df

t)i::ìCtìlCf\O DO CA.RGO:

- Hontar e projetar fi ìmes cinematográfioos, manejar equipamentos
dos nas dîversas atividades didáticas, pesquisa e extensão, bem

tos eletrônícos para gravação em fita ou fios magnétîcos, fi lmes

'*
audio visuais utîìiza-
como opera r equ i pamen-

ou discos virgens.

Ft ES P'Ci.l SA. D f L I DA D ES :

- P.elo serviço ey.ccutado
- Pe'l o ¡nateria'l de consumo,

d'i spos i ção

equipamentos e material permanente ã suð

fì ¿:'f UISITOS:
- 29 grau completc) com conhecimento especÍf i co

FÌìciÐção cu rìcr-sso: cc¡-lforrnr est¡.bcleci.o<, nestc pl.a¡¡o

,¿r'f IVIDAD ES T tp tCA S:
- lnstalar auto-falantes e microfones nos lugares apropriados
- Ligar os ampl ificadores por intermãdio de conectores elétricos
- Testar a instalação fazendo as conexões convenientes
- Montar e Înstalar equipamentos de sonorização, retroprojetores de slides e

vfðeo-tape, vídeo-cassete, ê simi lares
pel ícu ì as,

- Hanejar equÎpamento audio-visual, projetando filmes e coordenando o sîstema elétrico
durante as projeções

- Colaborar na Produção de material didático, pesquisa e extenõao que necessitar de.*.r¡.
sos aud i o-v i sua i s

- Hanter e conservar os equipamentos sob sua responsabi I idade.
- Executar pequenos trabalhos de manutencão de aparer hagem

- Controlar a circulação dos equi'pârcentos 'registrando sua movimentação em f ichãr,i o apro-



PLAi! IìGOS E sALÁn lo..

OS

O D[CA
-:^-4'\( 3$\
\__-/

GRUf,O (,ICUP¡¡CIO¡jAL
D[scnrÇÃo DE cA r\^

t-( b

ü npoto nor,l t¡r ts TR A.t-i\,
TrTuLo oo caRco-

L E OPfRACIONAL E ruívrr MEDIO flr,ívrL_ suFEìrc:

oEFcnriãcr-põ-cnnõõ
lÉc¡¡rco DE EDrrrcnçÕes coD. C.B.O SUS,Ce",;ã

j vH-04o.3i.is

- Executa¡ ta¡e
e outras ob¡a

çöes técnlcas
bras.

fas de ca¡áte_¡

s de cngenharl
para colabora

. técnlco
a clvll,
r na cons

rel.eilvas à execução de projetos ce edi fiòaç
o¡lentando-'se por plentas, esqueril:s e es;ecI
trução, reparo e conse¡vaç ã,o d¿s nsnc_i.on¿¡as

c/e5

¡ f Lc

'ñ=sporuõ¿srLrD/\DES

)
Pelo serviço exectriado
PeIo material de consuno

.

C

' eqr.rlpan"n.lor e maIerfal permanentc à sua C:sposiç5c

ìEQUISITOS

29 grau completo/prof issionalizante e,/ou de especialîzação

PRorrloçÀO ou acGso

ttn"]t":j::Secido neste "pLANo DE cARcos E sALÁRi0s,,¡
'u

ATtvfDADES 1rr,¡cãs

Realiza¡ estudos no locát das obras, p'to""'d"ndo ä medições, anarisanda anost:as cesolo e efetuando cálculos para auxÍllar a preparação de prantas e especlficações àcgnstrução, ieperação e conservação de edf fÍcios e outras obras de ence¡hari¡ cIr, ll.Executar esbo-os e descnhr.¡s técnicos est¡utu¡ils.
Preparar estinatLvas deteihacas sob¡e quantldade e custos de r¡ão-de-ob¡a, Bf-.tuandccdlcuros referentes a ¡naterrals, pessoal e servlços.
Prornover a lnspeçåo dos materrals, estabelecendo os testes a se¡eÍ: rearlzadoS de ôc:¡do 'con a espécIe e o e¡pre9o dc cada matcrlal, para controrar à oualf d¡de e 3bse¡r,å.r-cfe das especl llcações.

aExecute¡ Lev¿ntar'cntos e pcsqulsas, coleta de dados e reglst::o de oLrscrveçöes rcl¡tao recrutancnto dc n3o-ce-obra, solcsr construções, 
"qrrpamentos, aparerhcs, ¡¿t crre Jnstirlações em qeraì.

Identf f"lcai problcnas quc surJ3n, aplfcanco seus conheclnenLos teórlcos e Drátlcc:J¡e ¡ congtrução da ob¡¿ 
" o'' lnstalações hldrdurlcas, senrtd¡las e erc{Lrrcas, ptrõiegurar o Ccsenyofvlnento norri,al rJos t¡ab¿Jhos.

ixecuta¡ c,ulrns t:rcf¡s de nr:sne n¡tu¡e¿¡ e nfvel de dlflculd¡dc.

:\
rià-

ir



PL/Ií,J C DE CAIìG
- ' t.

osf SAI-AIì I OS

DFScntÇ:Ão DE (j,,\RGoS
GnuPo ccupnc ¡;,.1ìI--- _
Dapoto ADi,,!i,JtsrRATt\/o E 'OPERACIO¡]AL
tirulo oo c¡nco E ruívrl r,rÉoro f.l lvtL sl.,PEiìlofì

rÉcrurco be, ENFEpTIAGÊ11
cot. c. u.o.
0.71.90

SUBGI{rJl-,O

DEScRlfiooo c/,RGo

Presta¡ cuid¡cios

do médi co .

dlretcs de err iernagern paciente, 
"o* supRrvlsão do

Nr"l* 0 4

enf'ernciro e/ c

ao

RESpot{sAalr-io¡¡Es

t-t

Pelo serviço executado
Fe.1 o ma te¡ial de consuno equlpanentos e mate¡iaL permariente à sua Cisposiçâo

REQUISITOS

grau cornpleto/profi ssional izante especial izaçãoe,/ou de

PROI¡0çÀo ou A CES SO

Conforme estabelecido neste,,pLAN0 DE CARGOS E SALARIOS,,ATIVIDADES

- Prestar

- Ad;¡rI nf s

tais.

- Executar tratamentos dive¡sos
ção e outros. -

cuidados aos doentes, confo¡ne estabelecido
t¡ar a r¡edicação prescrlta, faze¡ cu¡ativos controLa¡ os slnals vl_

aspiraçöes, nebuì J ze_
tal s cono:

slmpies e

J'va gens , sondagens 
,

colher nateriar para exame de labo¡at.ó¡to.
Auxllla¡ o nddlco durante a;eall:ação de exames
0perar'o equlpamento de esterill:ação.
Fazcr anota;öes no prontuá¡ro das observações e cuidados prest
Atende¡ ao públfco e curnprLr nornas en geraJ..
Âuxl.llar nes lntcrvençðes cI¡úrglcas, dlspor os lnstrumenr_os claproprl a da.

Tcstar pfnç:s anatônIcas, hemostétIcas e outrcs ins[¡unentos clrúrglcosConfcrlr o ¡aterlal c!rúrçlco.
Retl rar, I ¡var r secBr, I ub¡l !^lc¡r
Fazer asscjcs oos p¡clenles
f ..¡a,,0 r¡ ê ù^_^a__ ,^ _.^-__

e t¡atamentos.

ados.

rúrgf cos sobre iì nìeså

e

tocjo mate¡Ial cIrúrgI co.

letrô11 lcos



S E Si\i-IiR IOSCArì GOI plní{o DE

Dã C/X I-ì G OSDEsc;RrçÃc
¿riupo õõu¿,ã¿HAL

iffi--_Q¿ru! Á,Dt\í I N ts ïRÂ.trvc E OPER/rCtOii/rL E ivívrr-
rÉcrurco ce ENF.gÃl.t^GEi4 Do TRAEALHO

uescRrçi.o

NI EDiO

- Atender

entaçãc

DO CARGO
'às neces

do rnédtco

sfdades

, assim

de paclentes

como auxll.iar
aoores de

prevenção

por.t

na
sr¡b o¡_i

ü n'ívrl srJpí:rícR
SUI]CT{I.lPO

NH-04

eniermjdades do trabalho
dessar ròlestias

cOD. c.B.o.
o.71.90

R ESpot,lsAe r t_r or,DEC--

r
Pelo serviço cxecutado
Peìo mat.erlal cje consunor equipamentos e

a

mate¡iaI perrianeni.e à sua disposição.

REQUISITOS

'o grau compl eto/profissional izante e/ou de especial ização

_..-
enor,loçÃr-r ou ncE$sõ-_---'.--------.----- ..-.-

Conforr¡e estabel ecido NESTC'PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS"AT¡VIDADES TiFrciS

/luxille¡ ne progrenacão e execução de
Auxll lar nos exanes pré_admissionals,
Cblabo¡a¡ no atendinento de ene¡gência
Fazer. estatfstlcas necessá¡,las.

;| ../

pJanos de proteção da saúde dos funclonárJos
perlódicos e especlais dos funcionários.
em acidentes de t¡abalho

Fazer levanta¡¡entos de doenças profissionars, rssðes traumáticas 
" ur*oo, epidr:rrfoìóglcos sob orlcntação do nédico do t¡aùalho..

Auxlllar na prornoção de necJrdas profirdtfcas, cono vaclnação e out¡os.Pa¡tlcrpar de t¡eIna;ento dos funcloná¡rcs no que se refe¡e à prevenção e p;..tr.çJoda saúde.

Colaborar co.nos

Colaho¡ ar com a

Colaborar na df
Executa r outras

de dificuldade

órgãos conpetentes .no estabelec
CIPA.

vulçação de assuntos de hlglene
tarefas de mesma natureza e

lnento de no:r¡as e mediclna do tr¡þclh,

e nedlclna
nrvel

do trabalho"



DISCRIÇ40 DE C/ìRG0S
Gl(ul'o (-/uui"'rcluilÂL

Enporo ¡,Dl.lr'JrsJIì^Irvo E ot)f:RACtotJAL
n'TULo oo cr,rtco

D ¡r ívt.t- n¡Éoto ü ruívru eunr-îrc:
6 lc{-ttt. c. B.o lsuuGl(ut'0

Dtscn¡çAo Do cARGO

L l,lanlpular apa¡eIhos

ou para aP.ì.i.caçio de
¡

i

.:

TÊCN ICO DE EOU IPAMII{TO 11ÉD ICO/ODOI'¡TOLÕG ICO NM-03

nédico odonto).ógicos, para obtenção de subsÍdfos diagnó:tico:
tratamentos te¡apôuticos.

RESPOI(SA9ILIDADES

PeIo serviço executado
Pelo matciial. de consuno, equipanentoé e matcrial permanente à sua disposiçüo

REQUISITOS

'2? Grau completo com con hec i men to especifico.

PROI¡OçAO OU ACESSO

Conforrne estabeteciOo neste "PLAN0 DE CARGOS E 5ÂLARIOS"

ATIVIDftDES TlPlcAS

- Posicionar adquadanente o paciente.

- Preparar. m.ate¡iaI e equiþamento pa¡a experlëncia

- Acionar aparel.hos médico odontológicos, a lim
funefonais para fins terapêuticos.

- Executa¡ out¡as ta¡cf-¡s de r,ìesmû natu¡ez. e

e testes.
de obte¡ radiografjas e gráljcos

nfvel de di fi cul dade
4



trI AT{O DF- CAIìG3S L -:---.---i::

-n?NMNTVEL HÉDIO1..- .-.-. r-^ì l:,icìtriiå!"-:L: -r:'L, v'r v ' I

T., TUI O DJ CÅñOO' rÉc¡I Ico DE ESTATISTI CA
.,

l{l\/i: ô 
^. 

I t. r-tt l. , 
= 

t. Q la-,^,
)-.i *;. ¡'. ¡.". ! u^J ¡ \-/ \J0 0.30.30

D SCRIÇÃO DO CARGC: Auxiìiar na pesquisa, levantamento coleta e exame de dados

e .atísticos econômicos, financeiros, cientificos e sociais, executando cãlcuìos estatís

t. -os¡empregando técnicas recomendadas sob a supervisão, parê possibiìitar a reunião,
/-

,c'. rss if i cação formaì , unál i se dos ienomenos co ìet ívos e a apresentaçao numer ica dos resu I

t-Jos.

¡ SPOi.iS,AtsILIDAD:S:
)elo serviço executado

'elo .material de consunn, equipanrento e material permanente ã sua disposição.

R . OUIS ITOS:

Z. grau comPleto com conhecimento esPecifico

F-^. ---^: 

^
,-..1-Gi3: C=,ío:::= eqt'5: ì-ci c-- n3s-Le Flz:c

t. ¡-¡.,;- .'-ls riplcAs:
Atuar em pesguisas e anãlises relacionadas ao rnercado, opinião pública, controìe dc'

orodução, de quaì ídade e outras.

: colaborar nos estudos reìativos ã elaboração.'padronìzada de instrumentos de coleta cit"r

Cados estatísticos;
executar cálcuìos estatísticos, em geraì,
em feçenceamento, pesquisas, levantamento

ascri turar i ivros, de registro e controìe

tros resu ì tados d"- p"tqu i sas e anál i ses.

baseando-se nas anã ì i ses dos dados obt I clos,

de experiências;
es ta t ist i cos ' transcrevendo informaçõûs tì ott-



lplnrrlo DE cARcc

D ES Ciì tÇA,O DE CA tì G OS

a E SAinr-ìlOS

úfruPo ocui-LatoiJAL

r]apoto AD¡,4nJtsrRATtvo E opERAJtor,¡AL H ¡r ívEl r¡Éoro fl niívrr- supErìroR
TITULO DO CARGO

rÉcrulco DE rnnr¡ÁclR
JESCRTÇAO DO CARGO

- Executar scb o¡lentaçãc e

de medf camentos, produtos

coD. c. B.o
0.16.90

SUBGtrilÊt^r
¡w- olr

supervl são do

larmacêutlcos
F.armacêut1co, a

e cosméstfcos -

iabrlcação, controle e vcnda ,

RESPONSAS I LI DÂDES

Pelo serviço executado
PeLo mate¡iaL de consuno, equfpanentos e material perman'ente à sua disposição

EQUISITOS

L grau comp I eto/prof i ss izante e,/ou deional esoec i a I r zaçao

raoMoçÃo ou AcESSO

confo¡me estabelecido neste ,,PLANO DE CARG0s E sALAnlos"
¡TTvTDADES TTprcAs
- Preparar nedicanentos, lnsumos fa¡rnacêutlcos e cosmétlcos, reall:ando operações dc

t¡ansferêncfa da nessa, dlvlsão, transporte e medições.
'Manlpular as lórmulas farnacêutlcas como plrulas, comprlmfdos, ponadas, perfunrr.s,

batons e out ros. 
o

Executar processos de anállse onde são tfpfcas as ta¡efas de pesegem, vlscoslnetrla,
tttutação, coLorlmentria, etc..
Âcondlclonar medica¡¡entos e cosmétfcos, transfe¡lndo suas fo¡mas para seus respcctl'
reclpl entes e nantendo-os sob controle.
Prcparar ¡ótulos para ncdlceriìentos e cosmétlcos
Coplar de fo¡na legfvel a iecelta avlada e lndlcar de nanefra clara qual o proccdlmcr,
to para uso cor¡eto.

- Zclor pela conservação dos nedlcancnLos, mate

Pa¡tlclpar eventu;lmente de campanrìôs sanltár
çÙo.

rlas-prfnls c aparelhagem.

fas; fo¡neccndo esclareclmentos à t¡opul:.

Auxfllar em cBl¡r¡ld¡des ptihìlccs, tr¡balhando de acordo con lnstrúções-receblcln$ ou

confo¡nc as necessldades ¡rals urgentes.
-_ Executar outras tarefa^s cle rnesna natureza e nível de dificuldade



FLÂF\iû DE ÇÂRAqs__E_!/14,-/1Rro

GIIUPO OCUj-r/.ClON/1L: ¡¡ lvr I ¡tÉo I o

T I4f 
'tit"o tio c4ftGo: TÉcN tco DE

COD" DO C.8.0" CI. j6.90 .'ê[üIVEL SAt_ÂRt/XL BASTCO - ¡{,\.i-û_À

LABORATÔR ¡ O/AREA

Û[:$CRICÃO DÜ CÁ.RGO:
* Executar traba'lhos tõcnicos de laboratório

realizando ou orientando coletan anãì i se e

vés de métodos especIficos

re I ac ionado corn a ãFea

reç¡istros de materia is
de espec ía i iiad",
e substâncias airð

rT ES POT{SA. D f L I DA D ES :

-. Pe'l o se rvi ço executado
- Felo ¡nateriai de consumo

disposfção

-t

n PQui pamenÈos
:

e m+terial permanente ã st,

N ITUIS !TTS:
* ?9 grau cornpleto/prof issional izante e,lou de espec.iaTïzaçao

PIì3\DÇÃO cu'¡-rcLSSo: ccrrior¡c est¡rrcreciclc, ncste pl-;u-:o.

/i-i- I VID.1D[:€ f ¡þ ¡ CAS :

- Fazer coleta de amostr-as e dados em raboratõrio- Llaborar anatiEe de mate¡-iaIs e subsiãncias e.m
Þara cada caso
Efetuar registros cjas análises ¡-ealszadas
Preparar'r.eägentesirPeças,-.ci¡:cuitos e outros materiais.utilízados;Êm êxpÊFii:;entûsP¡-oceder montaoem e execução de exDerimentos parð uti I ização em aulas experirnentaise ensaios de pesquisa
Auxiliar na elaboração de relatôrios tËcnicos e n3 compuiação de dados estêtísticos,reunï ndo os resul Èados dos exarnes e inf ornrações
selecionar mater:i aì e equipamentos a serem uti I izacios em aL!ìas pråticas, pesquisas eexten são
Ðispor os elementos biolóqicos em locaì ep'rpriado e previamente deterrninaclo, montan-do-os de mrdo ã possibr ieår a exposiçã" ;i.;iiri.u dos mesnr¡s"Zelar' pela lirnpeza e conserv.çìo- ¿e vlcir-ar'ras, bancadas e equipamentos ern qer-al cioslabor+tôrios de pesquisa e diåáticos
tontnoÌãr o es.oque de materiar cie consumc dos raboraférios
Ëxec¿¡tar outras tðrefas de mesma natu!-ezä e nível de diíiculdacie^

ou em ativídades de samo o'* 
'¡'t''' !."; '"

qera ì ¿¡f ¡ I ¡ zanco mätodos espsc If ¡ co.s



TffTVrDADES TÍPICAS (continuação)

- OBS:
i.especialj'zacro em determinadas áreas e se.á designado con¡o tal:
-ecnico de Laboratório: - euímica

- Física
* Biologia
- fndustrial
- Rnálise Clínica



Cnt-rPO OCUf-)/.CIONAL: NfvEo

l-t't'til.o Do c4t?GO. rÉcNtco DE

ciD. f-)o c. B. o. o.34. eo

B_LANa_gq_ç4i?Gos E s^r_ nnrcs

DE AUD I O/VTDEO
tt

t.llVE L SALARIAL BAS ICO ruu-04

¡rÉo to

MRNurs¡tÇÃo

I.)I::ìCRICÃO DO CARGO:
- Condução " .^".ucão de trabaìho técni

audi vî sual (gravação, r€produção e di
reparo do sistema de distríbuição de

co de manutenção em equipantentos elctrônicos em

stribuição), execução de instalação, montagens e

teievisão.

FT ES POI.I SA. D f L I DA D ES :

- Pel o se rvi ço executado
- Pelo ¡¡raterial de consumo

drsposição

I

equipamentos e mater-ial pet-nìanente ã sua

[:ìi:C'L.llSlTOS:

- 2? grau completo/prof iss ionalizante e,/ou especial ização.

P]ì}'Ðção cu ¡-rcrsso: cc¡-rfor:rr: este.hlËciclcy neste p].a¡ro

/I.IIVIDADE9 TIP¡CAS
- Executar rnanutenção preventiva e corretiva em equipamentos de áudio e/ou víc.j.:or como

pe-deck, pick-up, mîxer de áudîo, câmera de televisão, ii'¿uo cassete, nlcsa dc corte
quipamentos associados a um sistema de produção e exibição de áudio e/ou vÍdco.

- Conhecer uma estrutura de produção de televisão
- Executar o plano de'manutenção preventiva e corretiva
- lnstalar equipamentos de um sistema de produção e distribuição de audiovlsu¡i
- Dar pareceres relacionados com ðssuntos tócnicos I igados ã função
- Apresentar reìatórios periódicos
- Saber interpretar manuais técnicos
- txecutar outras tarefas de mesnra natureza e nível de dificuldade.



tf-'l*¡\lJç) l;i: f ì(,

D i- l)Cìl 1 I íi^l) t")i.. Cf\R G OS
GlìUi'O OCU¡,,,ìc X¡.; a-*

ü ¡,poto /iDr,it it tsrtì A-t-
TITUL(.) t,O Cr{trGC

l\/0 L. O_l'jf-Íì^0toilAL f¿lr,tívrL lrldotoirDto D rvívEL_ S,.Jîi irlor:
coD. c.B.o. [Ãr,rll,-.t---=--l

l,::l:yi_ c : : r É r, ci:__Ë. .: :,L_j:'!üE'_J

0 S I-: S A. L¡lr FìLz /"\ ILIS

rír:u: co Dr:

DESCRTçÂO DO c¿nco

.i¡olcl enar e eCOmp¿rtrtìAI' ¿ì txecução do planç:Jonento feito pelo nr.rtrlcionista

lìES PC l.: SA B I L-t O¡.C:S

PeLo serviço e>:ecutado
Pslo nater ial de consunc, equlparnentos c naterial perrnôriente à sua disposição

N I'--QUISITO S

--.29 grau completo/profiss ionaì izante
_:.

e/ou de espec i a I r zêçao

PIìChlOÇÃO ou ecrsso

Conforme estabeLecido
A'f IViDADES T PICAS

-.Acornpanha¡ o trabal. lto dc 'pessoal.

nlentos.

neste ''PLANO DE cARGOS 5 . SALARTOS,,

de cozinha, ve¡if icando o teor de cozimento cJos ar..1 .*

- cont¡ol-ar técnlcanente o serviço no que diz respelto a comp¡es, arma;erranentc, concÌi
ções h19iûr¡icas, custos, quantlcade e quaLidade dos piodutos alirnentícios.

- AuxiLla¡ o nuLrlclonista na c(rfirpiâr venda, utlrização de p,,odutos e equi¡;elnentos es-pcclallzados.

- Auxlr i a¡ o nui¡i.:10nr sta na eìa50raçãc de cardápfo e diei.as.
- /ìuxfLja¡ o nut¡lcjorrista na supervlsão óo sctor
- Executar outras,¡a¡cl¿:s de r;lesrì;ð netureza; nlvel, cJe dlffcul.cJade.



, pra i,i o DE CARGOS Ë sAL.4n tos aÐ
DEscntçÃo DE cARGos

Gt(uPo ocut,ac lcl,i¿t_
-%

üapoto AD¡,i iN rsrRATtvo
TITULO DO CARGO

E OPERACIOI,IAL E rqíve l'nrÉolo fl ruír,rl supIs.roR
c.8.0.
1 .90

SUFCRI¡Pí)rÉcru;co Dã REsTAURAçÃo
DEscRtçÃo o-õ-cinco

- Restaurar peçes dani fj.cadas, recompondo ,as
caracte¡fsticas orlginais, sob supervlsão.

falhas existentes
Eletuar trabaLhos

NM-03

Para ¡estituir-Lhes as

auxiLia¡ Ce resta(,¡û' ção.

RESPOIiSABILIDADES

Pelo serviço executado
Pelo mate¡ial de consuno, equlpamentos e material ,

permanente à sua disposiçëo.

REQU¡SITOS

29 G r1u coml l eto .com con hec i men to específico

ACESSO

' Confo¡ne estabeleåioo neste npLANO DE E sRtÁntos.
ATtvIDADES llplcas.

CAR GOS

- Examfnar as condições da peça pa¡a deiernina¡ a naturez¿
outros fato¡es

- Reconstfturr e ¡etocar as partes danificadas, esnaecrdas
seus conhec..rentos técnlcos. ..

- Fxecutar out¡as ta¡efas de r¡esma natu¡eza e nfvel

da restauração requerl da e

ou nanchadas, atendo-se de

de dlflcuLdade.



Gilt-rl-'O OCUf-'j¡.Cl(lNAl.-: NIvrr_

J. l'f'tii.O DO (ì/rl'ìOO. rIc¡¡tc0 DE

(:iD. L)O C.B.O, o.Brr.z-o

p!=.Allgjli:j /\-lL q _o.g_ tl s^ t_ n n n:
¡rf p lo

SUPORTE DI S I STEMAS COMPUTAC I ONA I S

t{tVEL sALARIAL erfsrco NM-04

iII-SCRICÃO DO CARGO:

- Execu ta r a t iv idacles tõcn icas
men to

especiaì izadas de manutenção e de rede de teleprocessa-

FI EIì POI'I SA. D IL IDA D ES:
Pelo servi ço e/.ecutado

- Pelo materiaì de consumo
d'i sposição

equipamentos e rna te ri a i pe¡-nranente ã s:
a

f:ì i: C L.!lS t T OS :

29 grau completo/profissíonal izante e/ou de especiaìizaçäo

PlìCrìÐÇãO CU r-i(_tDSSO: Cc¡-: for¡-r: es t¿.bc leci.cc, nes tc pl..r,¡o

t:r'f I Vl D,,1.Df.:S T tþ I CA S :

- Audi tar contratos de manutenção
- Aval iar a performance de sisi"ras de processamento de ¿ã¿o,- Elaborar progEå'nìas (sof tv¡are) para testes e ðval iação-a"-pãrr"rmance de equ ipamentosde processamento de dados

Fazer a interação entre hardware e software
Tre i nar operadores e funções af i ns
Audi torar, executar e nlanter redes de teìeprocessamento
Exccutar manutenções (sof tware, hardvrare, j i.n.,urur.) .or..tivasElaborar e rever orçamentos, fazendo estìm-ativas de custos
0rgan izar especif icações comprementares para execução de-åbrassobre ocorrência-s e probìcmas ì igaclos uo ="fo.Encaminhar soìuçõcs para os probiemas cre conduta no trabalhocontrolar o fìuxogranra de trabaìho dos técnicos
Propot' programas dc Lreinamento de pessoal
Acompanhar a evoìução das tõcnicas e rnétodos reìacionados combenr conlo o ðparecirncnto cJc novos *procjutos e equipamentos.

e preventivas

e real izar informes

sua ãrea de ativiclade,



PLAi\JO DE cARGOS E SAt_nntc:

Gnt-rPO OCU[,¡.CIONAL: ru[vrl

l-l I't,'t.O DO (ìÂt?GO. rËcuco EM

COD. L)O C. B. O. I .63.90

¡tËo r o

AEROFOTOGRAMETR I A

te
I'llVEL SALArìlAL BASTCO NM_04

trl:lìCRICAO DO CARGO:

- Promover a cobertura aerofotográfica com a

quezas de uma região bem como seu aspecto

f inalidade de conhecer os

físico e ropogrãfico
recursos e ri-

F( E:ì POl.l SËr E f L IDA D ES :

Pelo sbrviço executad,l
- Pe'lo l¡laterial de consumo

dr sposi ção

t

equipamentos e rnaterial pernlanentc ã sr

f:ì i: C L.!lS I T OS :

- 2? grau compì eto prof i ss iona I i zan te e/ou de espec i al i zação

P]ìC}ÐçÃO CU iìt_ISSO: Coríorrn: cs t:.bc leci.cc ncs tc p]."r.,ro

A'I IVIDADES TIþICRS:
- Pìanejar o vôo' determinando a área, aìtitude, eguipamento adequadc para o trabaìho

que pretende reaìizar e estabeìecer o número necessár¡'t de aerofotografîas para a
respect i va tomada

- 0rientar a direção do vôo para que haja perfeição nas faixas de fotografia
- Proceder a revelação de filmes conforme a ordem das fotografias tiradas em vôo, co

piando-as e transformando-as enl rnosa ico
- Realizar o levantamento do terreno, a fim de se conhecer bem os pontos de niveìamen

to e escala
- Transcrever para mapas os pontos de n i vel ancnto
- Realizar no ìevantamento de detalhes tais corno: nome de ruas-. e número de casas- Proceder as revisões técnicas necrlssãrias <r execução de suas atividades- Realizar o desenho final util iz¿ndo nanquinr, sobie plástico,poliester ou papel ve*getal
- Executar outras atividades de idônrica natureza e nÍvel cle cJificLrlcl arie-



DESCRIÇAO DE CARGOS

,(UPO OCU;iClOi¡AL

-lnporo AD:.ltNlsrRATlvo E oPERAcIoNAL
t,

[¡J ¡rtvEL MEDIo
I

¡

ü r'rívrl ,r*^,oo
lrulo Do cARG3

;scRlçÃo Do cARGO

Executar tarefas de

nredlçõe.s cotr o auxf

cer lnformações de

TÉCNICO EM AGRIMENsURA

caráter técnlco relatlvas

IIo de lnst¡umentos de agr

lnterese sobre terrenos e

a levantamenLos topográ.ff co

imensura e reglstrando dados

locais de construção ou de e
:

s, efetuando

par? forne-

xpJ.oração.

ÇQD. C.B.O.

o.lf . lo

SU 3 GRU PO

NM_ O4

RESPONSAB ILID:DES

Pelo servlço executado
- Pelo ¡naterial de consuno t e mate¡fal pert"n"nt" à sua dlsposiçãoequlpamentos

'EQUISITOS

' ,, ?rau comp_leto/orofiss de especial izaçãåonal i zanteI

PROMOçÃO OU ACESSO

Conforme estabeleåiOo neste "PLANo DE CARG0S E 5ALÁRIOS"

ÃT¡v¡o¡c¡ riFrcAS

' E xe cu ta r "

fornecidas Por

- Efetuar cálculo

flcos.

Levantamentcs topográflcos, tomando e anotando as rnedldas

lnstrumentos de agrimensura.

de agrlmensura, utlllzando dados colhldos em levantamentos topográ-

Anotar observaçöes e dados de lnteresse verlflcados no decorrer dos l.rabaJhos'

Anallsar napas, pì antas, tftulos de proprledade, regi stros e especf ficações .

Efetuar reconhe.cfcento bésico da área programada.'

Reatlzar .l.uuunianento da á¡ea dernercada

Reglstro/¡nas cade¡netas topográficas dos dados o5tfdos.
Rvallai as di fe¡enças cnt¡e pontos, al^.ltudes e distâncfas.
Elabora¡ esboços, plantas e relató¡tos técnfcos sobre os traçados a serenì feltos.
Aconpanhar os t¡abalhos topográflcos, dcternrlnando o ballza¡:lento.
Zelar pela nanuter:ção c guarda dos lnstrungntos.

nfvel de Clflculdcde"Executar out¡cs ta¡e fas de mesria na tureza e



PLA I\ U uL L/tr\ñìJ\./-ì L- JHt-/-l¡\¡v\r

DESCRIÇÃO DE CARGOS

;fTUPO OCUPAC¡JiIAU

ûapoto AD:.rtNlsrRATlvo E oPERAcIoNAL E ruíve r uÉoto D ruívrr- suPËRro;ì

rfrulo Do cARGo

ÞedcntçÃo oo cAnoo

-'Executar
controle
rlor no

TÉcNrco EM RcnopecuÁnrR

tarefas de caráte¡ técnfco reLatlvas à programação' asslstêncla

dcs t¡abalhos agropecuárlos, para auxlllar os especlaLi 'stas -de

desenvoLvfrnento da reprodução agropecuária'

coo. c.a.o.
0.11 . 10

SU A GNU PO

NH-04

técnlca c

nfvel SuPe

RESPO I{S¡BIUI¡IDES

Pelo servlço executado
peio matetlal de consuno, equlpamen'uos e mate¡lal permanente à sua dlsposlção

REQUISITOS

- 22 grau/profissionalízante e/ou de especializaÇão

PROI¡OçÃO OU ACESS0

Confo¡me est'abelecldo neste "PLAN0 DE CARGOS E SALÁRIOS"

ATIVIDADES TfPICAS

- Organlza¡ o t¡abalho em proplledades agrfcolas, protou""do " 
apltcação de técnlcas

novas ou-aperfelçoadas de t¡atamento e cultlvo da terra-

- 0rlenta¡ agrlcultores na execução nacional do plantfo, adubaçãc, cultura, colhelta e

beneflclar:rento das espécies vegetals, orientando a respelto de técnfcas, máqulnas, c

qufpamentos a!îfcolas e fertllizantes adequados ' 4

- Execu!a¡, quando necessárIo, esboços e desenhos técnlcos de sua especialfdacJe' seguln

do especlflcações técnlcas e out¡as lndlcações, para representar graflcamente opera
..

ções e técnlcas de trabalho.

- Fezer a col.eta e anáLf se de amost¡as de terra, realfzando testes de I'abor.atórlos " o!

tros.
- Desenvolv.er trabal.hos de aplcultura.

- AJuCar e examfnar anln¡1s "f.tu¿or 
por "tgrr"..enfernldade 

ou Lasão.

- Estudar as causas que originam os surtos epldêmicos reallzando autops.ias de ¿njr¡als.

- Dedlcar-se ao trelhora¡nento da produção e da explo;ação de especles aninals, selecio-

nando reprodutores e procedendo lnsenlnação a¡tlïlclaI.

- Controìar o naneJo de rjlstrtbulção de carnes e allmentos. de orlgen anfnal-



I

I'

PLAf\JO Df CAf ìGOS E SAt_^lPrns

CnUpO OCUf,¡.CIONAL: rufvrr NË0to

T l4t't.it.O DO (ìÂt?GO. rËc¡llco EM AL lMENTos E LAT tc f tllos

coD. L)o c.B.o. 0'39'B0
a,

I'IIVEL SALAFìIAL BASICO NM-OI{

nr:sicfìrcÃo DO CARGO:

- Realizar tarefas de caråter técnico relativas a produção de al imentos, executando ex
periências e ensaios dã ìaboratórios, para cooperar no desenvolvimento e controle

1" 
'fabr i cação desse produ tos.

Í:¿ESPOT{SA.EILIDADES: I

- Pel o serv'i ço e/.ecutado
- Pelo r¡laterìal de consumo, equipamentos e material pernìanentc ã su

ad':sposição

f'ì [GUIS ITOS:

- 2? grau prof i ss iona I izan te e,/ou de espec ia I ização

. PììCl.ÐçÃo CU ÌrC[-:ISSO: Cc¡-rforn"r: est¡.bc1ecj.cc, ncst¡ pl.¿uro

/t'r IVIDADES TIPICAS:
- Rea lizar estudos e experiências reìativas ã fabricação e transformação de aìimentos

- Analisar e testar processos, pro,lutos novos ou aperfeiçoados

- Determînar as misturas e fórmulas experimentais, obedecendo a instrução da direção

técnica especializada

- Acompanhar as diferentes etapas de fabricação, comprovando o produto final.
- Efetuar testes de ìaboratório e outros., específicos
- As segu ra r a obse rvânc i a aos pad rões es tabe I ec i dos

- Operar no campo da tecnologia de al imentos de acordo com a necessidade da lnstituiçã
- Efetuar levantamentos dos materiais necessários ao serviço
- Assistir aos pesquisadore e docentes, na área de sua especialidade
- Executar outras tarefas de nresma natureza è nível de dificuldade



DESCRTÇÃO DE C/IRGOS
GRUPO OCUPACIONAL

Daporo AD¡nNrsrRATtvo E opERACtotiAL E ruíve r.¡øÉoro D ruíver- suF[RroR
rnuuo oo c¡Rco c_8.o.

0.51 .40
sr toêÞilÞrì

¡¡¡_03TECNIcO E¡I ANATOMIR r ¡¡ecRÓpsrR

DESCRTçAO 0O CARGO

- Trabalhar sobre a fo¡ma, estrutura e outras ca¡acterfstlcas
nos e de anlmafs, examinando espéctes .en f"Uo."tó¡1o, partfcl/,
¡lêncIa sobre caract e¡fstlcas 'e reações anatômfcas.

anatômlcas de seres
pando na pesquisa e

huma

exÞ.9

RESPONSABI LIDADES

e

Pelo se¡vlço executado
Pelo material de consuno, ¡naterlal permanente à sua disposição.equlpamentos

REQUISITOS

2? Grau 
-."rOleto

....:

com con hec

..- : ..

.'...

imento esPecÍf ico

PROr¡OçÃO OU ACESSO

Conforme estabelectdo neste "PLAN0 DE CARGOS E SALARf0S"

ATIVIDADES TiPICAS

- Preparar.cadáveres, lavåndo-os, fazendo trlcotonla, lnJetando solução de fo¡mol e de

posltando-os em cubas

- P¡eparar peças anatômlcas, dlssecando-as sob orientação, colocando-as separadamente

em vfdros ou cubas contendo soìução aptoprladâ'.

- Efetuar nontagem de esqueletos, preparando-os, dlspondo

gares e artfculando-u, .oi parafusos, arames e cola-
i

- Prepa¡ar outras tare(as de mesma natu¡eza e nfvel
\

as peças em seus devldos lu-

de dl ffculdade.
'a



lÉ

lç
.H.

PLAT\JO DE C/\[?GOS E SALNNIOS

gly|e qcullglgl4Ï_
Tltl'tjt.o Do c/-Rool rÊcru

coo. L)O C. B. o.

NÍVEL MÉD I O

ICO E11 AQUICULTURA
,a

N IVE L SALARIAL BASIC O NN.O3

t)[:sctttcÃo Do cARGo:
- Desempenhar tirefas de caráter técnico reìativas ã

dos traba I hos de exploração de espéc i es p i sc ícol as,

de novas espécies.

nroqramacão, execucão e controle
orientando a coìeta e transporte

R ESPOT{SAEIL
- Peio serviç
- Pelo tnateri

disposição

IDADES:
o execu tado
al de cons umo, equi pame ntos al perflìanente ã suð

a

e materi

n'¿aLj¡slTos:
- 2? Grau completo com con hec i men to es pec Í f ¡ co .

P)ìCr-ÐçìO CU r\C'llSSO: Ccnforrre est¡.beleci .tc, neste Pl.ano

A-t-¡VIDADES TIPICAS:
- 0rientar e f iscaìizar os trabalhos referentes ao tratamento e desenvolvinlento de

espécies de peixes, ostras e queìônio3, dando instruções de ordem têcnica refe-
rentes ã al imentação, condições ambienta i s e outras.

- Acompanhar os trabalhos de reprodução natural e artificial.
- Efetuar e controlar a coleta de novas espécies de peixes, ostras e quilônios e

de amostras de materiais, pìantas e microorganismos.
- Coordenär o transporte e ê transferência dos animais aquáticos vivos entre t.an-

ques ou de uma local idade parð outra.
- Preparar registros e relatõrios a serem usados em estudos posteriores.
- Coletar dados biométricos e de produtividade, observando as populacões dos rcscr

vatórios.
- Proceder as revisões de funcionamento dos instrumentos e aparelhos de anáì ise c

tes tes de aqu i cu I tu ra .

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.



I'LANU UL U/jN SALAI-IIOSlL-UTJ

DËDESCRTÇÃo CARG OS
GRUPO OCUPACIC:JAL

ünpoto ADrJ rJtsrRATtvo E OPERACIOI{A,L
lrr,¡lo oo c,,vrco

lÉc¡¡rco EM ARTEs cnArlcss
DESCRIçAO DO CA,RGO

u uívEl supen¡ol
¡su6 GFi U PO

I Ln'-'_4_ l.

ob. c.a.o,
0.;8.70J'

de
I Progremar, executar

. do:umentos.

e scompanhar processcs e controles p:cdu¡ão de Impressos e

RESPCNSAB ILIDADÊS

i

. PeJo servlço executado
: Pefo materiaL Ce consuno, ,e-qulpamentos e riraterlar-pexmsnsnte à sua cisposição

' ,1-

,t

[xJ NIVIL I,lEDIO

e9
!..'.-@,

RÊQUIS¡TOS

29 grau prof issionalizante e,/ou de esleciåt i:."ção

FROMOçA0 ou ACESSO

. Conforme estabelecfdo neste "PLANO DE CARGOS E SALARiOS,,
ATIVIDADES TIPICAS

- Anallsa¡ o t¡abalho a ser
dgs para' sua execução.

executado com a finalfdade de apllca: técnlcas aproprla_

- Compor e dlst¡fbulr tipogra ffcamente 
.

- Executar dlagramas do o¡lgfna). s ser impresso .'
- Confecclonar matllzes eletrostátlcas paia off_set

-4- operar rnáqulnas lmpressoras, tlpográflcas, de fotocomposição, fotoreprodução e de
g:svsções manuals e automátlcas
Revlsa¡ t¡abarhos executados e efetuar cont¡oie de quaridade
Pertlcipar n¿ eraboração de proJctos para acu-rslcão de equlpu:"nao, 

.., 

r=.n::.r-rr::
E8 5.

- Âuxllfar na elaboraç5o de orçamentos e ¡elatórros do seto¡ gráflco.
- Executar o controle de qualldade sobre r¡ate¡las-prlmas ¡ecebjdas.
- Executar servlçcs de manutenção ¡otlnel¡a e ocaslonel nas off-ofnas "

- 0rgenlzer e econpBnhar ê menutcnç5o e fnstelação de equLpamentos e orlent¿r sua re-
paração

- Efetuar ensaios e testes de ens¡ios tecnológicos s 
'pesquisas.

-1..^^..r^ -



P t-A t'l C DE CA RGOS E SALÄR !os

DESCRI DE C/\RGOSÇr\o
GHUI'O OCUPÂCIOI{ÂL

fJnpolo AtJl.lnJtsrRATtvo E opEfì¡.ctotJAL EJ Nívsl ¡¡Éoto D llíver- suP:Ric
TITULO DO CARGO coo. c.o.o.

o. ]8. 55
DESCRIÇ/rO ttO CARGO

Elabo¡ar desenhos cartográ flcos,
pográ f Icos e cartográ t"lcos e. out

slbtll-tar a sua representação en,

baseando-se em dadcs compf Lados

ros regl stros relatlvos às á¡eas

plantas e mapas.

SUBGRUI)O

NM* O4

de L evantamentos t
estudadas, pera po

TÉCNIco EM cARTOGRAFIA

RESPONSÄBI LIDADES

PeIo servlço. executado
Pelo naterlel de consuno , equ.[pamentos e màterlal perr,ta'nente à sua dlspcsição

. REQUIS¡TOS

2? grau profiss zante especial izaçaodeional Ì e/ ou

PROt¿OçAO OU ACESSO

Confo¡me estabelecido neste'PLAN0 DE CARGOS E SALÁRI0S"

ATIVIDADES TIPICAS

'- Estuda¡ as caracterÍsticas do trabalho, anallsando dados coJ.Igidos de l-evantamentos\- /
topográficos, fotografias aéteas, dellmltações de áreas e contornos e outros subsf-

' dlos compìernentares, para obter todos os elementos necessárlos à execução das pìan-
tas. 1"

- Dete¡nlna¡ escalas 
"onu"nrentes, leduzlndo ou ampllando o desenho or1.ç1nal,, vìsanclo

'tender aos obJetlvos do t¡abalho.
- Elabo¡ar o desenho ou coplar mapas e plantas topográllcas e cartográficas, clinátl-

cBsr econôalcas e outras, detalhando e des"nuolvendo esboços, par¡Ì dete¡mInar sl
nals convcnclonals, slmbologl as r mapas-fndlces, dLagramas dlversos e t¡açados óe

. mlnas,

- LocaLlzar ecldentes geográllcos e outros, utlllzando lnst¡unentos aprop;ladcs de ce

senhos, para conpìenenta¡ plantas topogrJljcas.
-. Zeler pela conservação dos lnstrumentos de dcsenho,

qarantlr seu pe¡fclto es'tacto.
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nÍvel de

dificuldade

efetuando I impeza e afer i ção pa¡e'ç



r_L rul q _p E_9^ILq9_s___E _i¿!JA I _r:

Gnt-'t-rO OCUI:f.ClONAL: t'l lvEl ¡'tËo Io

T I f 
't.it.O D0 (ì/.1'lGO. rÉcn lco.Ef'ì cTNEMATTERAFJA

ta
COD. L)O C. B. O. 9.27.90 t'llVEL SALARIAL BASICO NM-ori

t)[::ìcfìrcÃo Do cARGO:

- Executar macrofotografia e microfotografia de documerttação científica e didática a

cores e em preto e branco.

Í-IESPO|.ISA.EILIDADES: .

Pelo serviço executado
- Pelo rnaterial de consumo, equìpamentos e materia'l per-nìanentc ã st

tr' oì sposl çao

f:ìt:GUISITOS:

- 2? grau'prof issionalizante e,/ou especial ização '1

I

r'tlci'cçÃo cu ¡-rr-rDSSo: ccnforrn: est¿.bc1ecj.cc, nesbc p].a,ro

A't-IVIDADES TIPICAS:
- Preparar em macro e microfotograf ia de pequenos objeto-s, lâminaS de cultura parð ex-

perimentos cientÍficos, insetos, pequenos animais e outro que sejam necessários ã

peqquisa e documentação de peças anatômicas de cadãveres e pequenas peças cirúrgicas
- Preparar em macro e microfotografia páginas de I ivros, chapas de raio X, descnhos e

fo tos

- Revelar e manejar os materiais e equipamentos baseando-se nos princípios fotoquÍmicc
e de fásica mecânica e ót¡ca

- Preparar materiaì di<jático e cientÍf ¡co.
- Fiscalizar a ì impeza dos materiais e equipamentos, observando ô estado de conserva-

ção
- Programar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos



tå

gl!T9 igïi{_9j9xll_ rurvru ltÉoro

l-l4t't,'t.o Do cÂf-?Gol rÉcru r c0 EM c0NTAB r L rDADE

COD. L)O C.B.O. o.lo.2o tltVEU

PLAI']O DE CAr?GOS tr iiAr_Ãnrcs

a

SALARIAL BAS ICO NM-04

I)í::ìCRICÃO DO CARGO:

- 0rganizar os serviços de contabî I idade em

de escr i turação nos s i s temas macan i zados

gências legais e administrativas

os documentos e métodos

para fazer cumprir as exi

geral , organi zar

e automatizados,

f:( ES PO['J SA. E f L I DA D ES :

: Pelo serviço executadc
- Pelo rnaterial de consumoe

d'i sposição
equipamentos e pel'manente ã sunnaterial

f'ìi:GL.,lSlTOS:

- 29 grau completolprofissionaìizante e/ou de especial t zacao

PÌìll'ÐçÃo cu À(tSSo: cc¡rforrn: est¡.berecj.cc, neshc pl.¿¡,ro

A.I- IVI DÁ.D f:S T¡þICRS :

- Conferir e prepârar'.todos'os documentos que exÍgem pagamentos, ínclusive com cálculos

e recolhimentos, se necesãrio

lnformar e orientar sobre pagamento a fornecedores e ãs unidades administrativas.

Fazer relatórios e levantamentos a pedido do superior imediato

Executar balancetes diários, mensais e balanços anuais

Executar atravãs do sistema mecãnico ou computacional a escrituação contábìl

Contabil izar todas as operações financeiras com controìe de saldos bancãrios

Control ar sal do da conta, bens e val ores a incorporar
Controì ar todos os convênios fï rmados pela unidade

Contabiì izar o sistema f inanceiro, orçamentãrio 9 patrimonial

Fazer concÍ I iação em fichas contãbeis



l i or ur men3tlnrente

ei ,órlo ds Recelto

o s do |lEC.

I ¡'.rorar a Declalação

,a ¡tece l ta Federal.

¡
t¡
al

c.- þrIuncete3, Ccncnstrotlvo do Et.v:cvção OrçBrììentérlo e Extra-0rça-

e do 0espesa pBrs, sercrìì envlados \ \,":tetarla de 0rçamenIo e Flnan-
I

'¡
de Isenção de Inposto de Renda, pÊssoa Jurfdlca, para ser. entregr::

I

:ontrolar as verbas orçamentCrlas e ext.rã-ol9¡ln:ntJ:1o¡s',

trar-ilas, su5-programas' proJetos e aLlvldades

lortrolar o suprlrnento de fundos

denlr: rJ.Js seus respectlvos pro
.i

I

I

I

m."..fr empenhos, anulações, correspondênc1as, requerlmentos ao MInlstérlo, lnformações s.'

lr: posições de. processos a Departamentos e fornecedores, cálculos de IPIr descontos, ft.Ì

.e; , embaJ-agens, taxas de corieio, ete.

,n ,rr"¡. ao.Setor de Orçarento, CenLros e De.partamentos os débltos e c¡édftos a serem e

,e'. Jados aos Departar¡entos através de demonstrativos, conferências, controle em lfvros

Jc- empentros emitldos.

lxecuta¡ out¡as tar.efas de'rnesma, natureza e , n{vel de dlficuldade {t
\J



PL¿\I\I O DE CAIìGOS E SALÄRICS

DESCRIÇAO DE CARGOS
GRUPO OCUPAC ION:I-

Daporo ADutr,rsrRATtvo r ode nnctot't.ÄL
,'t

kJ t,ilvEL l,'lEDlo ü r.rí-",gL suPEIìro:
TITULO DO CARGO

rÉctuco El'r cr.,RTUME E TANAGEM

DESCRIçAO DO CARGO

- Efetuar o cu¡tlmento de

tõrnar possfvel novo t¡a
dos, peças de vestuárlo

ccD. c.B.o.
o.19.90

ut j. 1i zando soluções e's

dessas peças na confcc

crtoâDtl=^

NM- Oq

peçes de couro ou

tamento ou a utl I
e outros artfgos.

pele,

lzação

pecl

çzc

ais parõ

de ca1ça -

,;
. ;-

RESPOTiSABILIDADIS

Pelo serviço executado . .

Pelo mate¡iaI de.consuno, equipanentos e maLerial, permanentê à sua disposição.

REQUISITOS

, ' 2? grau compl eto/profi ss ional
. i '') '.-" '.'

i zan te e/ou es Pec ì a ì i zaçao

PROrriOçAO OU ACESSO

Conforme estabelecido neste ,,PLAN0 0r inacos I sALAR] 0s"

A1'IVIDADES TIPICAS
..',.1,",:) :

- Abastecer a máqulna, enclrendo-a com uma solução tanfnosa.

Preparar a solução adequada no cu¡timento de couros e peIes.

Colocar na soìução uma quantidade dctärrnfnadq de peças de couro

as de aco¡do com a técnfca requ"riia.
- Func i ona r a máqu i na , ac i onando os comandos '

: - Retlrer uma das peças de "outo ou pele como amostla, fervendc-a
Fazer avaì iação da qual idade do trabal ho

ou p=i*, subnergtndc

dgua naturaJ-,em

Retl¡a¡ as peças da máqulna, uma vez ternlnadc o . processo.

Recurtî r os couros' para devoìver-ìhes a cor perdida

Executar out¡as tarefas de mesna natureza e nfvel de dlllculdadc.



@
I

GnuPo ocuP^.cloNAL: NfvEL I'lÉDI0

Tltf'tjt.o Do c/-RGo: TÉcNrco

COO. L)O C.B.O" o3o.4o

PLAT\IO LIE CA[ìGOS

ENr ECoNON,tiA no¡.tÉsrr cR
tI

I'llVEL SALAFIIAL BASICO

E -14!¡ßaS

NH- oq

DI:SCIìlCÊ\O DO CARGO: DESET,IPENiIAR TARE FAS

TIDO DE PLANEJAR, ORIENTAR, SUPERVIS]ONAR,

R-ELATIVOS A ADT{INISTR,AÇÃO DO ECONOMATO, DO

DE E HIGTENE.

DE C RRÃTTR

EXECUTAR E

vE sru.4Rro ,

rÉcxrco NO sEN.

AVAL IAR T'RABALH(

AL II{ENTAÇ:ÃO, S¡\Ú-

F{ ES POI'I SA. E f L I DA D ES :

- Pelo senriço e/.ecutado
- Pelo tnaterial de consumo,

dìsposição
equ'i pamentos e per-nìanente ã sumaterial

n ¿:AUISITOS.

2e Grau compl eto/prof i ss i ona ì i zante e/ou de esPecial izaçao

f i.'C]'.CçÃO CU .r-r(-'E-SSO: Ccrrforrrr: est¡.r.rcléciC<, nestc p].a,ro

A-t lVlDADt:S TIPICAS:
- ORIENTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ECONOIvIATO DA IFE.
r COLABORAR NO DESENVOLVIIvÍENTO DE PLANOS, PROGRAMAS, PESQUISAS E l:XPE-

RIIVIENTAçÃO DAS ATIVIDADES QUE ViSAM MODiFICAR U,dgITIOS DE CAR,{TIJIT ECO

NOMICO, SOCIAL, EDUCATIVO E DE SAÚDE DE ALUNOS

- oRTENTAR QUANTO A AQUISTÇ.4,0 DOS GENEROS ALTMENTf CrOS DESTTNADOS AO

ECONO[I,{DO

ELABORAR CARDÃPIOS ADEQUADOS AS NECESSIDADES DIETÉTICAS DOS ALIJj,iOS

ADMINISTRAR DEPENDÊNCIAS DO ECONOTI.ADO

Nf\ÆL DE DTFITiIILDAEXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESTLA NATUREZA E

DES.



Pt /t GOS E[,.l O Di' CAiì

DESCRI DE CARGOS

SALå.Tì IO S
/----S---'\

rJJs)\-lÇAO

ünporo ADÌ\irNisrRATtvo E opERACtotrAL .E ruír'rr'¡,1Éoro ü r.lív.r- .sLJP[Rrcl
TITULO DO CAIIGO

DESCfìlçAC DO CARGO

- Pr'¡rnovet a prática Ca gJnást

possfbilltar o desenvolvt"cnt

sfcas e mentals.

ros exercf clos lf slcos e_ de

co do corpo e a manutenção

SUBCfIIJNO..

NM- Oq

Jogo -s em geral, ps

dc bo as condiçðes f

rÉc¡rrco Er't EDUcAçÃo rfsrcn
coo. c. g.ci.

1.81.90

lca e out

o harn¡ ônl

RESPONS,TtBILIDfTDES

;)

Pelo serviço execut¿do
Pe.1 o mate¡ial dc consumo, u,:unao. e mat.lrfa). permañe.nte sua di spos:ção

REQUISITOS

2? grau completo/profi i zante e/ou de especi a I i zação
.

-t

SS ional

PRO¡.4OçAO OU ACESSO

. Con forme estabelecido nes te "PLAN0 DE cARG0S. I SALARI 0S"

ATIVIDADES TIP¡CAS :

- PlaneJar as etapas de trelnamento, baseando'se nas

ttções programadas.

as técnicas do esporte en- Submete¡ os desportistas aos trelnanrentos, ensinando-lhes

quest ão e as táticas a serem empreEadas

- Elabo¡a¡ o programa de ativldades esportlvas, bas:¿ndo-se

dades e capacldaci es e nos obJetlvos vlsarJcs.

utlll zação de apa¡eLhos e lnstalções de esportes.

r,,- Efetuar testes de avaìlação ffslca cronomct¡arJo.

,:,t - Estudar as necessldade e a capacldad¡ lÍs!ca dos despo¡tlstas.
.::- * Eloborar ¡elatórlos sob.re os trcf nanrentos.

- Executa¡ ouiras ta¡efas de nres,ìa natursza e, nfvel de dlflculdade
.::':

:'

obselvações colhidas e nas compe-

na comprovação de necessi-



P LrI I'J C DE CAIìGCS E SALiifiIOS

DEscnrÇÃc DE cAr-ìGos
Gt{uÍ'o ctcl_, l,¡clolal

f, npolo ADr.ilr,lsrRATtvo E OFERACIOI,]AL E l'rívet- mÉoio D ruívEl su.ÞERlcrl

Þesc¡ìtÇAo DO CÂfìG0

Executar com supervl são super.f.or

aperfelçoamento e instalações de

tarefas .de caráte¡ t
r,ráquÍ nas, apareJ.hos

rÉcruico El.r ELETRTcIDADE
oD. C. R.O

o.J4.05

écnico

e equipamentos

SUBGp¡ rD^

NH-04
I

de produçð o ,

el.étrlcos.

RESP0NS/iBILIDADES

Pelo servj.ço executado
Pelo r¡ate¡ial de consuno equipamentos e materlal perrrJnenLe à sua cJisposição.

REQUISITOS

L g rau comp 1 eto/prof i s s i ona I de especial ízaçãoi zante e/ou

PROt,loçÀO OU ACESSO

Con f o ¡n:e

tr.
estabelecido neste "pLAt.l0 DE CARGOS E SALANIOS"

ATIVIDA DES

Auxlliar
cldade.

TIPICAS

em t¡abalhos
t
It

de'pe-squisa,
r¡
It

ensino e aciminlst¡ação, rere¡ente. à á¡ea de eletll-

Aperfeiçoar r'ráquinas, fe¡rãmer¡tas e equipamentos de funclonanentos eJ,ét¡icos.
Executar tecnicament" o. pfo3"to, de equip"mentos e instalções etétricas -

Colabo¡ar na asslstôncfa técni""lo" equipamentos eLét¡icos da entidade.
Reglstrar o desempenho dos equipamentos e instaJ.ações erétrfcas 

"
- Avalia¡ a effcfêncla da utlrtzação dos equrpamentos er.étricos
- colabora¡ na elaboração de ¡eratd¡1os de atlvrdades öa unrdade.
- Auxflf a¡ na elaboração de pròJetos gue envol.vem equfpamentos e lnstalações elét¡Icas
- Fazer a manutenção dos equlpanentos erétrlcos óa unrdade.
- Executar outras ta;efas de nesila natureza e nfvel de dlflculdade.



t-'Ll\ l'i U Ut. U/\ i UÁ\ LA i1 IU 5iUUS L

DESCRICÃO DF. C/ìRGOS
GHUf,O ÇCIJPÅ:ÌOI.IAL

Dapclo ADilNtsrRATtvo E opERACtot.rAL E ruír,rt rt¡Éoro [ ruívEl strP¿Rro

-

TITULO DO CAAGO coo. c. B.o 5 r rR G t-ì (r pl_)

NM-04rÉcrulco eM sLETRoi,rEcÂr,tICA û.35. 10
DESCRTçAO

'- Realiza¡
plos¿o,

DC CARGO

at Lvlclacles

lnslalações
de manutenção das

mecânicas, hldráuL

nr équlnas e apareihos

lcas, pncurnátrcos e

eLét¡icos
té¡rnf cos.

I

motorf:s a ex-

RESPONSAB IL¡DADES

- Pelo servlço executado
- PeL o ma i.e¡iaL de consumo, equlpamentos e materlal pernañente à sua disposiçåo

REQUISITOS

29 grau compl eto/prof issionaì izante e,/ou de especiaìização
' r..

'' 
, .f .

:

PROTY1OÇÃO OU ACESSO

. confo¡me 'estabelecldo neste ,,PLAN0 DE CAíìG0s E SALÁRr0s,,
ATIV¡DADES TIPIC/rS

¡i Executar a J.nstaração, operação e manutenção dos aparelhos

- Rcompannal o deseripenho dos epareLhos.

- Testa¡ aparelhos e cornponentes.

- Doletar dadcs e reglst¡ar as obeservações e lelturas relativas
eldt¡1cos.

- Elabora¡ orçanentos de materlals e de näo-de-obra.

- A'uxllfar o Engenheiro, examinando taberas, dbacos e curvas,
detalhes.
0rganfzar fJchas e ordens de servlços observando as ncrmas
Asslstl¡ o desenvolvlmento dos processos tendo en vlsta as

do trabalho.

- Exccutal outras tarefas de inesna natureia e

elet¡omecånicos

a máquin"r " u;:areJ. hc

'-{

f aze¡ cál culcs, F);cparar

de segurança.

condl çðes àe rac I on¡ i t: iç

nfvel de dlflculdade



DfscRtÇÂo DE cARGOS eÐ
-Í{u['o ocu;,'.cluì,:L

t J Rpoto /iDt'tl;llsrFìATlvo E OPERACIONAL E r.rívEr nrÉoto fl ruívut- aro'o*'t,,,

* e scRlÇAo Do c/.RGo

-. -xecutar sob a "supprvl

felço3nento p lnst¡l
são supP¡lor 'trabaì ho técni co

açðes de máqulnas, aparnlhos

coD. c.6.o
0-14 . 't0

de rnanutenção,Lde produç5c,, 3pÊr-

e equlplmentos elptrônIcos.

r ílut-o Do c/rn6o
TECNICO EM ELETRONICA

SUUGRUPO

R E S PON SÂB I LI DAD:5

PeIo se¡viço exÊcutado
- Pel'o nraterial de consuno equfpamentos e rnate¡ial pÊrr¡anente à sua dfsposição

tr.QUIS[TOS

" 2? grau completo/prgf issional i zan te e,/ou de especialização
..

ROr,ioçAo ou Acssso

Confo¡me estabelecldo NESTC "PLANO DE CARGOS E SALÁRIO5"

'TTIVIDADES TlPlCAs
. AuxlIls¡ em trabalhos de. pesqulsa, pnslno p ¡dmlnlst¡aç5o referentes à área el.etrô-

nlca.
Aprrfelçoar mJquinas, fpl¡¡rnpnt¡s p equlpementc's dp

Executar tecnlcampntp os projetos de equlp¡mrntos dp

Colabo¡¡r n3 3sslstêncig técnlca de equip¡r.ntis el.e

Reglstr:r o dese¡ppnho do, oquiptmr"ntos e lnstalaçõe
Av¡l1a¡ ¡ pflclÊncl a da utlLlzaç5o dos equlp3mentos

funcionanento elptrônlco.
functonarnpnto eletrônico.

rrônlcos de pntldade.

s pletrônlcas.

eletrônlcos.

Elaborer_ relatórios de atividades da r--rnidade.

AuxlLl¡r n3 Plrbortção de proJetos qup envolv3m pqulpamcntos e

- Executa¡ manutenção em åpareLhos de televlsão, monlto¡es a co¡es
entre outros sImll.sres.

- Conhece! uma est¡utura cle produlçXo de televlsão;
- Executar o plano de nanutenção preventr va à côi¡etlva;
- rnstala¡ equlpanentos oe ur slster¡a de produção e dlstribulcão de

tr,ti ¡ Iações. e Iptrônt

e br anco

audlovl sua l;

e preto

- Dar parecqres ¡elaclonados com assuntos técnicos_rigados à função; .---
- Repa¡ar os mlc¡oscóplcs c aparelhos assemelhados, regul.a;rclo e aJust-andol-as, subst

Indo peças, lårapadas, testando-os, comparando e anaìlsando-os, para mântê-Ios ern

ração adequada.

ltu-
ope



L 5i\LA,,'i u
I

lt L-'i\[ JL CËill9Os
t

DESCTìlÇAO D,f CAI-icCS

t-( tu 5

GRUPO OOUr-ÂClrJirÂL

fl ai,oto ÂDNlrrJrsrRATtvc
'¡

E OPERACIOI,JAL E nrívru H,rÉoro I r.¡[vEl suPEsroR
r[lur-o Do cÂRGo

rÉlrrco EM rlsrnorÉcl.llcn
cdc. c. a.o.

o.34.05
ISUIJGIIJI,C

I NM-o¿r

DESCRTÇAO DO C¡.RG0

Exccuta¡ ta¡elas de caráter técnlco relat.l
f nstalações, ._upu¡eLhos e equlpamentos elét
lnstruções e outros documerrtos especÍ flcos
rs coopeiar no desenvol-vinento de proJeiàs

dos mencionaCcs equiparirentos -

ugr a avaì.tação e controle
r1cos, orlentanCo-se por pl-

, c. u.till'zando lnstrumen'"os

de constluçãc, montagens e

de proJr.:to Ce

antas I csqu:nas,
aprop:J ados pâ*

aperfelçoanentc

R ESPO¡{SAB iLIDADES

-- Pelo serviço executado
- Pelo material de consuno, equlpamenLos e materlal perrT¡3rlente à . sua dlsposiçã0.

REQUISITOS

^9 grau completo/profissional izante e/ou de especial ização '

PROMOçAO OU /rÇESSO

Confo¡me estabelecido neste fiPLANO.DE CARc0S E SALÁRIDS,'

ffi
Reallzar estudos sobre sister¡as e instalações elétrfcas, efetuande experiêncins, cál-
culos, rnedlçðes e outras oparações, coLaborando em trabalhos de pesqulsa e epcrfeiço
amento re.l.ativos a instalações de orodução e dlst¡lbuição de energia.
Preparar esti-atlvas detal.hadas das quantfdadLs e custos dos r¡ateríai, " .ao*cJe-o!¡a.

riecessárIos, efetuando cálcu!os, estJmatLvas e projeções, determinando os rnelos requc

rldos p3¡a e îabricação e montagem das lnstalções e equipanentos e.l.étrlcos.
0rlenta: as ¿tlvfdades dos t¡abaLhadores de sua equipe nas dffcrent:es fases tit:s tra*
balhos, 2conpanhando a execução das tarefas, so.luclonando problemas, plestancJo escl.a¡

clnentos e tcnando outras neCtdas assegurando a obse¡vâncla dos padrõcs técnlcos est¡
belecf dos.

Iirspeclonar as redes de t¡ansrnlssão c dls..¡lbulção de ener'gla, verlflcando pol.sfvels

falh¡s e orfentando a m3nutenção das redes

.Conduzlr a exccução técnlca relcrente a lnstaJ.açào de tubulaçðesr po¡ ondc pn!s;tí:, os

flos clét¡tcos.'
Executar prcjetos cie IlunlnaçJo e neste sentldr.r proceder s lnstaloção de cabo! cICt¡J

I
cos, concxile Ce coñCtrLorcc.e outros aDarelho: de llunlnaçio



^ l.aÐ iË

GRUPO OCUI-,ACIONAL. t¡lvrl uÉnro

Tl't't,,t.o Do c/r[?GO: TÉcNrc0 EM ENOL0GTA

COD. DO C. B. O.

PLAi\IO DE CA[ìGOS E SÅlLNNIOS

at
N IVE L SALAFIIAL BAS ICO

NM- 0lr

DI:SCIìICAO DO CARGO: DESEMPENHAR TAREFAS DE CNNÃTEN TÉCNICO NO SENTI.
DO DE PLANEJAR, ORIENTAR, SUPERVISIONAR, EXECUTAR E AVALIAR TRABALFIOS

DE STIA ESPECIALIDADE RELATIVOS AS ATIVIDADES VITIVINf cOTR "

FIESPOT{ST\TILIDADES: I

Pelo servíço ev.ecutado
- Pelo nraterial de consumc, equ'i pamentos e materiaJ pe¡'manente ã su

dìsposrçao

fì¿:QI.IISITOS. Z9 GRAU COMPLETO/PROFISSIONALIZANTE

e,/ou de esPec ia I ização

f,t,'C:-CçÍO CU .,ì(JISSO: Ccnforrn: estabelecictc., neste pJ¿uro

A-I-IVIDADES TIþICRS:
- COLABORAR NO DESENVOLVII"ÍENTO DE PROJETOS, PESQUISAS E EXPERI¡'{ENTA-

çÃo rN0LÓGrcAS

- EXERCER ATIVIDADES TÉCNICAS EIVI CANTINAS

- DESENVOLVER PROJETOS DE PRODUÇÃO E COIvIERCIALIZAçÃO DE PRODUTOS EN_

DÕGICOS ;

_ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA.UTILIZAÇÃO E COl\fERCIALIZAÇ.{O DE PRO

DUToS E EQUIP ENDÓGICoS;

_ EXERCER A FUNçÃO DE LABORATORISTA EN{ ENOLOGIA;

- IDENTIFICAR E ORIENTAR A ESCOLFLA DE VARIEDADES VISANDO A ELABOfu\ÇÃO

DO PRODUTO DESEJADO;

- FISCALIZAR O RECEBIT,IEN'|O DE TÍATÉRIA PRII'IA. ESPECIALMENTE NO QUE SE



P L,6. I\l 0 DE C/IIìGOS F: SALiì R iOS

DIscnrÇÃo DE CARGOS
'TRUPO OCUPACIOIJAL

]]epcto ADt\IlNtsrRATrvo E opERACtot'JAL E rvívEL r\rÉoro D ruívrl suPirroR
-ITU LO DC CATiGO Srrp.GRUpC,

N/,1_ 0 4rÉcr'uco eM ESTRADA
eEScRleÅõ Do{ARGo

9xfcu'-ar talt:f:l:;

orientando-se por

servação e reparo

,J') cár'et-cr :.icni.cr.: ref'¿i¿;lt

projetos' esquemes e especl

das'mcr¡clonadas obras.

cs a i'errcvJ.as, ¡odovlas e

fiCações técnicas, para col

vlas urbcnas,

aboral ne con

coD. c. B.o.

0. J1.60

I€S}-O II SåB ILIDADSS

Pelo serv-i.ço executado
Pelo craterlaL de consuno, €QUlpamentos e naterlaL p"rou,l"nL" à'sua dtspcrsição

REQUI9ITOS

- ,22 grêu compìeto/profi ssional i z.an te e/ou de 
- 

P": i a I i zação

)ROMOçÂ0 OU ACESSO

Conforme estabelecido neste "PLAI'10 DE CARG0S E'SALARI0S"

\TIVIDÂDES TIPICAS

- Reallzar estudos no Local. da obra, procedendo a riredições, demarcações

ter¡as, para auxlliar na abertura, construção e conservação de ¡odovl
ferro e vlas u¡banas

- Orfentar e controìar a execuçåo técnlca dos piojetos, colaborando na

trabalhos de locação, telraplanagern e pavlmentação de ¡odovfas e vfas
'truçãc de vlas permanentes fe¡¡ovÍárlas, para assegurar a obse¡vâncIa

belccidos e às especiflcações técnlcas;
- Orlenlar e cont¡olar a execução de ob¡as conplementa¡esr .cono buci¡os

tos e tÚnels, segulndo os proJe,o, 
"l.abo¡ados, 

para garantlr a perfel
¡

. Aptovar a p¡ogramação p/execução de ,obras, mensaL e anual

- Executa¡ esboços e desenhos técnfcos de especlalldade, o¡lentando-se
peclf!caçtes técnlcas e utfllzando lnstrunentos de dcsenhc eproprlado
trabalhos de execução, manutenção ou reprro;

- P¡oceder aos ensalos de naterlals, testes e vcrlflc:.ções da qual

do espccl flcações e os cronogramas de exccuç5o, pars conprovar I
als, obrns ou servlçcs;

ldsde

qua I

e mapeamento d¿

3s, estradas de

s pervfsão dos

urbanas e cons-

aos frazos esta

, pontes, vladu-

ção dos t¡abal.hos

por planLas e es-

, pat a orJ entar

d.as cbras, scgu¡

ldade dos natcr l -



:rÍPrCaS (continuação)

"-rticular suas atiwi<lades com a direção técnica e os agentes de rnestria, mantendo perma-
nente contato com os Ines¡nos, para assegurar.o cr-nnprirnento da prrrgrarnaçä traçada;
.abular dados e participar de pesquisas na área;
onferir e comparar prestações de contas referrentes a convênios e contratos;lrientar e elaborar dennnstrativos, gráficos, tabelas, especificações e outrrcs intrurnen-tos de execução e contrrcle;
r€parar reratôrios e informações_sobre o andanento das obras;-articipar na elaboraçao e execução de treinarnento.para fi¡ncionários de menor Lrierarquia;orientar, sob superwisão, a organizaçä e marruteneão de catálogos de va]-ores r-rrritarios pæ,

-'a avaliação Ae terrenos e obras;-nspecionar ou superwisionar a fabricação, implantação e marrutenção de,sinalizaçãD em ncdovias;Executar, em coraboraçä com o engenhreirrc ou arquiteto, vistorias, perd-cias 
"r, 

ããi"çil;;--*'
'ixecutar outras tarefas de rnesna natureza e nível de dificuldade.



ìfiut,o c.lcu;,¿ i..r,'lnL

DI_ Ç/,,i-t rj o3 i:

DESCRIÇÃO DE CARGOS

, P L/_. SJ\t-Ä;ì ¡C Sl",l 0

J apg¡ g AD:.l rJ lsrRAT¡\./o E OPERACIONAL E ruívEl vÉorc. ll uL0 DO cAr-ìGo fl rvíve I suFERioR
00. C. E.O, lSUEGRur,r:'rÉc¡ll co sn GEOLOCIA n\jrn

áter técnfco rerat.lvos à progranraçõc, processamento e contror.e
¡eallzando levantåmentcs topográi1ccs, fotogcológIcos, prepa

perfls e outros traçados georóg.tcos, esiucios secJinenta¡es tr pa_
fÍslcas e qufnicas, a frn de coraborar..para o conhecinento c¡
Cas forrnações geo_lór¡icas.

escRlçÃo oo cnnco
Executa¡ ta¡efas cJe c¿r
de estudos geoìógicos,
rando m¿pas, seçõcs,
I eontoJ. ógi cos, anál ises
locallzaçãc de naiureza

,. ESpoNSAe t[lD:rrEs

Pelo se¡vjço executado
- Pelo mate¡jal de consurao, equlpamentos e mater-rar permanente à sua dlsposição

FlQUISJTOS

grau compl eto/prof i ss i ona I i zante e/ou de espec ia I i zação

F.ffi
Confo¡me estabelecido NCSTE IPLANO OE CARGOS E SALARIOS,,

A I IVIDADES T P¡CAS

lxecutar serviços técnicos, vaLendo_se

.Jeterrnlnadas para possibitital o apoio
produção no seu seto¡ de trabal.ho

pesqulsas próprlas ou pré_
Co ensino, da pesquisa e ds

e especi flcações técnlcas

a serem desenvoLvl das Do

co¡¡eta execução dcs 2roçra

de conheclnentos e

ao desenvolvimento

''artlclpar de t¡abalhos prátlcos J'igados à sua área de atuação pare possll¡iLitc¡ a a-lunos r professo¡es a ccnsecução dos seus obJetivos.
- AnaLlsa¡ e Interpretar esquemas, prantas, mapas, gráflcos

necessárl as à 
"oni""rção dos seus t¡aba.l.hos.

-'oo"'u' lnstrur,lentcs e aparerhagem rne:entes às ativrdades
ieu canpo de a tuação

- lr,tlcular coF¡ a dlrcçSo td;nIca supe¡lcr pat n assegurar a
;8S..

-: .xscular p:¡fcIa e n¡blt¡anento.
-'ixecutar ou.tras tarefas de mesma naturezê e nÍvel

de dificuldade



DESCRIÇÃC DE CARGOS

GRUPO 0CUr'ACl0lJAL

E r'¡ívEr- nlÉnlo ü ruíver- suPi:RloR
fl¡poro ADI'.rlt,llsrPATlYg E 0Îffi

coo. c.s.o SUBGRUPO
rfruuo Dc cARco

rÉcNrco EM HERsÁn¡o

oescnçÃo Do cARGo

* Executar tarefas de conservação

posslbllltar consuLtas e exames

0.I1 .90

de cofeções de pJantas secas' de forma a

NM-03

e dlspos'lção
necessár1òs.

RESPONSABI LIUEDES

- PeIo serv!ço executado
- PeLo naterial' de consunot equlpamentcs e mater ial permanente à sua df sposição '

REQUISITOS

to Grau comPl eto com con hec imer- t'o específico

PROMOçÃo ou AcESSO

Conforme estabelecfdo neste .PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS''

artvtoaors TlPlcAS

-Preparar'SegUndoorient.açãotécnica'osvegetaisa..seremarmazenados.
- cl.assl flcar e catalogar os vegetals segundo sistema pré-estabelecldo '

- Prestar assitêncla e lnformaçöes aos usuárlos do herbárlo'

- Zelar pela conservação e marrutenção'do acervo'

'cn"i <r< arrl as 3eios f ornecencJo matéri
- AuxlIlar em 2esqulsas, aulas prátIcas e pro'

cessárlas.

- Executa¡ out¡as tarefas de mesma netureza e

as e

dade

lnformnçöes !

nfve] de dl flcul



t;

G NUPO OCU PA.C IONAL:

T l'l't.lt.o Do (I/-RGOI rËcn tc0 EH

coo. L)o c.B.o.

PLAi\JO DE CAfIGOS 11 :iALnnlOS

HIDROLOGIA

tt
Ì'tlvEL SALARIAL BASICO 

NH_04

i.rí:SCIìICAO DO CARGO:

- Executar atividades de nnedição,

'colro fazer tratamento dtágr:a e

coleta, c¡cnserto e monutençáo de equipamentos,

trabalìa¡ em nios

FI ES POI{SA. D IL IDil D ES:
- Pelo serviço e/.ecutado
- Pelo r¡raterial de consumo,

d'i sposição
equipamentós e material pet-n)anente ã sua

a

fì ¿:GL,l¡S ITOS.

- 29 grau completo e especialização em HiC¡ologia

P}ìcr'Ðçìo cu ,¡r-'trsSo: cqrforrre est¿.heleci<1c, neste p]..:,-ro

A'i ¡V IDAD ES T Iþ ICE S:

- Fazer nedições de descarga em rios
- Executan trabalhos de topografia em rios
- Fazer levantamento de dados, anál-ise prelimina:r e compilação, notadamente en lii-

drãu1ica, hidromemia, hidroneteorologia, sedimento¡netria, hidrogeologia, irrig.:çio
drenagem, abastecimento e sa¡eamento.

- Prestar assistência a redes de observação e sua operação.

- Fazer instal-ação, aferição e manutençãc de ap'are1los.

- Executar outras tarefas de mesrna natr.reza e nível de dificuldade



PLANO DE CARGOS E SALEIíìIOS

DESCRTÇAO DE CARGOS

JJq

GRUPO 'OCUP.rrC¡CTJAL

ünpoio AD:.riNtsrRertvo E opERActoruAL
t

[J ruivrl t,lEDto ü ruír,rel suP[nrc;ì
lirulo Do cARGo oD. c.B.o.

o.79.90
SL/OGRUPO

ru¡l- o 4rÉil¡rco ËM t-iIGr-E¡iË c'ËN'ìAL

JESCRIçAO DC CÂRGo
- Partlclpar e prcncver ações educatlvas
' gião-denti.sta e t¡einamento,de pessoal,

slnrpll llcado en odontoJ.ogla.

em.higf ene dental, 'de auxf llo técnico ao c.i;u;-
atender e reallzar, sob supervl s ão atendlnento

\

RESPOI'{ SAB ILIDADES

,- Pelo serv!ço executado
- Pelo mate¡ial de consuno, equipamentos e mate¡ial perrìerìe'nte à sua disposlção

ìEQUIsITOS

z9 grau comPleto/Profi ssional izante e/ou de esPecíal izaçao

PROl,roçAO OU ACESSC

Conlo¡ne estabeLecldo neste "PLANO DE CARG0S E SALARfOS"

ATIVIDADES TiPICAS

- Partfcipar do treinamento de atendentes do consultórfo dentár1o.

- Colaborar nos programas educativos de saúde bucal

' Colaborar nos Ievantarnentos e estudos e2ldemológlcos cono. coordenador.,

tador

- Educar e orlenta¡ os paclentes

das doenças bucals.

ou grupos de pac.j.ent-es so'ore prevenção e t¡atamento

non-1 tor e ano-

- Fszer a demonstração de técnlcas de escovação

- Acompanhar so5 delegação o trabatho dos estudantes em consultó¡io dentá¡Io

- Procedcr a ccnsuìvação e e manutenção do equipanento odontotógIco.

- Instrunentar. o cIrúrgtão Centlsta Junto a cadefra operatórla.

- Fezer a tomaCa e revcJ.ação de radlografla.s lnt¡a-orals.
- Reailzar tcstes de vltatldade pulpar.

- Realfzar a re:oç5o de lndutos, placag e cClculos supro-genglvals.
- Executar a apllcaçllo tóplce de substánclas para prÈvençJo da cáric dental,.

- Inscrlr e corìlensar substånclas restauri¡dorrrs

- Pollr rc:tou:ições.
V IRE



(continuação)II.IDADES TilPICAS (continuaçao)

Prrcceder a limpeza antisséptica do carpo operatório, amtes e após o ato cirúrgico;
Rr,rnOVer SUtUrerS;
F )parar materiais restamradores e de nxrldagem;
C^nfeccionar modelo;
Preparar rncldei rrcs;
r. :cutar outras tarefas de rnegna natureza e nível de dificurdade.



ìplr.. I'Jo D[ C/\RGOS

DESCRTÇAC DE CAROOS

E SALfirìlO5-

GfIUPO C:UPÅCIOI.JT\L

üaporc ADr/tNtsrRATrvo E OPERAC IONA L
TITULO Cf, CARGC

lÉcrlrco EM ItrsTnurrrrrrnçÃo
DtscRrÇ:o Do*cArìGo

- Ler e lnterpretar Cesenhos,.esquerr,as e1étrÍcos
gramas e outras, co;-r a f lnaliO'aOe de orientar o

manutenção. e executar as dc malo¡ comp).exidacJe e

trl
ft

NIVEL h'IEDIO n Ni\/EL SUPEN:OR
SUU G RLJ l; C

NM- 0.{

cxogtôm3s, dia-
dos serviços de

. c.B.o.
0.f9.90

eletrônicos, mapas,

pessoal na execução

responsabi I idade .

RESPONSÅBI LIDÂDES

- Pelo serviço execut ado
- Pelo cate¡ial de consumo,

tequlpanentos e nate¡fal pernanente à-sua disposição

REOUISITOS

29 grau gompìeto/prof i ssiona li zante e/ou de ializaçãoesPec

PROtrlOç O OTJ ACESSO

Conforme r:stabelecido nest'e TPLAN0 DE CARcOS E. SALARIOS"

ATIVIDAD:S TfPICAS

- Reconciclonar, substltrì, ou adaptar componentes.pneumáticcs, mecänlcos, hioráuJ.lcos,
c1¡cultos lmplessos de instttrnentos, fazer veriflcações de funcionanento,:al1brar, 

_q

Justar' verlficando DS padrðes de lnstalação e funcionanento dos fnstrunentos, sj.nu *
lando varlações de temperatura, vazãor. prassaï, nível, obesidade e ou'ras.

- Desenhar peças, conjuntos, cl¡cuitos de ccntrole, preencher folhas riã especlfj.cações
de lnstrunentos

- fnspeclonar nateriafs, lnstrunentos, componentes, slrnulando o funclona¡rento, tiaçan-
do gráflcos elucldatlvos, reallzando ¡elatórios técnicos, anaLltunOo e ccnentando re-
sultadòs

supervlslcnar servlços de nontagem e fnstala2ìo de fnstrr.rmentos.
Execu''¿r outras tarefas de mesn¿ natureza e nfvel de dlflcr¡Idade.



i PLA DE CA. [ì

DESCRTÇhO

fti ¡ 
,],Sl; r.[,] c GO S É\ I-I\

DE CIIRGOS
ôrruitl c, ;ul r.c,c.'rÂt-

ünpoio AD:,lt,lsrRATtvo E opERAclotiAL
ll

trl tJIVEL t\'1EDlO
TITULO DO CÄi-.CO

D ruívEr- stlPIroR

ere fas..'de ca¡áter (

nas, motores, apare

S U I.J GPU PO

NM- ol{

) de prcduçãc,ape¡-

ros equi pament os ne-

cCo. c.a.c.
o.j5.15rÉcrrrco E14 rr:cÂ¡ucn

DESCRIC¡rO úO CARGO

I Execu'.ar scb orlentaçãc superlor t

feiçoamenIc e lnstalações Ce 
"¿qui' cånicos.

tácn i co

thos e out

RESPOI.{SABILIDÅDES

- Pelo serviço executado
- Pelo r,nete:ial de consume, e materlal pern,aÄente à'sua disposiçäo.equipamentos

RÊQUISITOS

:

- 2? grau completo/profissional

.' : . .

izante e/ou de especial ização

PROt,rOçAO OU ,ICESSO

: ' Conforrne estabelecido neste "PLANO DE CÀRG0S tr. SALÁRI05"

ATIVIDADES ]iPICAS

- Auxlllar sr:ì trabalhos de pesqu.!.sa, ensino e adrnlnlst¡ação ref e¡entes à área necånica

- Executar tecnicamente os projetos de equipamentos e lnstalações mecânicas;

- Aperlelçoar néqulnas e equfianentos de. funclonamento necânico;

- l''lante¡ e conservar equipamentos mecânlcos da r-inldade;

- Colabo¡a¡ ne asslstência técnica de equipamentos necånicos da entldade;

- Reglstra¡ o deser,rpenho ci os equlpementes necånicos para avallação de ef1clência da utj
llzação Ccs nesînos;

- Colabor¡r na elaboração

- Auxlllar na elaboração

- Executa r outras tarefas

de relató¡tos de atlvldades da unldade;

de proJetos que envol.van cqulpanentos mecånlcos;

cle mesma natureza e nÍvel de dif iculdade.



¡Rtf,['J O Dr CAiiGCS i: SALen l^r-\

Dt_ scnlÇÃo DE c¡lìGos
GRUPO OCU¡-CIOi.ÁL

f, apoto ÅDh,iultsrRATtvo E OPERÁîIONA L D rv!qsupEr,rcilñ rvívsL r,rÉoro
TITULO DO CÂRGO

rÉc¡uco Er..l

DEScRtçAo Do õr.nco

- Executar ta¡efas de- caráter.. técnlco
por pì.antas esquerrìas, especi llcaçõcs

'trabalhos de apllcação e cont¡oìe de

to de metals.

reler'entes à produç

tCcnlcas e oufros
procedinentos cor¡

ãrt de metais orientanrio_ss
subsfdios pera colabcrar ;lcs
vistas à produção ou trata¡,cn

CAO, C

o .32
. u.o.

.10
ISUH.3ftUFO

I 15o,,
r ALURGI

RESPOI.ISABII-IDÂDES

I

Pelo serr,'iço executado
Pelo ma^rerial de consunio, eculpamen.tos e nlaterlal permeientu à sua disposiçãc.

REQUISITOS

degrau completo/prof i ss iona I izante e,/ou especiaìização

ACESSOROl,,10ç

Conlo¡me estabelecldo 11 este,,pLANO DE

ATIVIDADES TI,PICAS

- Real.iza¡ .ensaios
não ferrosos.

" "rpuriências ¡eLacionaOas

cÂRGos E sALARros,,

com a r¡etalurgla dos metal s fe¡¡:osos e

- Partlc-i.par dos testes de produção e de laboratório.
- Partlcfpar de estudos das proprledades ffsicaï des apJ.lcações lndust
- 0rfentar e controla-¡ as operações de ¡edução de ¡l1nérlos e rellno de
* Partlcfpar do cont¡oLe técnico das operações de produção e tratanent
- Executar, quancio necessárlo, deser¡hos técnlcos. de sua especlal.tdade

flcaçðes técnlcas.

- Anallsar Br¡ostras de mlnerals, ).J gas e piodutos
- Identf flca¡ e ¡esolve¡ problcnas ¡cfe¡enr-es ao tratanento de

engenhclro.

¡iais dos metals

metels.
o dos netals.
seguindo cspecf -

metals sob supervlslo C:

- Rcalst¡e¡ cados e resurtados obtrdos er¡borando reratórros.
-.Reallzar anállse neialogrlf lca e ensalos necSnlcos c,os riatertaìs.
- VertlIcar e: anlrrse qufnlca o enqrad¡amento de matcrra-orr;" 

-0"^;"

estabelecld;s pclo cngenhelro.

- Exccutor outjas ta;efos de nesmo nnturet3 e. nfvel de dlflculdacJe

:or 
pcdrJes



, PL/\I{O DT" CA cjOs IR s/\LdR ios

Dt-stìntÇÃo DI cAiìGos
-u.u*u 66¡-¡acrcr

rl n r- o t c A rJ î.i I I'J I s r R /i'l' t'/ 0 E 0 P t tì /\ c I c) l.l A L
tirulo Do cArìco

rÉcrul co El,t l,t['t t-otìoLoG I rt

DO CARGD

lnvestlgaçöes sobre as corldJ

recoll'renCo dados Por nrelo de

a fin de fornecer descrlção

çðcc rnctecroló9Íeas de uma á

lnstrumen.t.bs e equiPamentos

e prevl são das nesmas '

t,

lxj ru ivr:l t'4ËDlo f] ruír,i.L suPi-ntoil
strEGRuPr( 

NM_04

!ea geográl-ca CPLt'Ì

de obse¡vação ôPÌ'o -

cdo. c.s.o.
0.19.50

JESCRI çAO

- Realizar
' mlnaoa,

p.rlados 
'

RES PO N S AB l[-lDr{DES

- PeIo seivlço executado
- PeLo material de consuno, equi pamentos e naterial permane.nte à sua disposição.

P.EQUISITOS

29 grau completo/prof issional izante e/oi.l de especializaçao

PROr,,lOçAO OU ACESSO

Confo¡me estabelecldo neste "PLAN0 DE cARG05 E SALARIo-s"

ATIVIDADES TIPICAS

- Reall:a¡ observações meteorclógicas de superfície

tos, radiossaÍdas, balões, satéLites artificlais'

obte¡ el.ementbs sob¡e as conClções atnosléricas;

e aLtftude, ut1.1 lzando raciateclj*

e out¡os melos aPl'oPriados, Para

ne teorolóql co, vl s torlando-c regularnente ' par:

da netco.rologla ou de sua a.pllcaç5c e ser

c nfvel de dlllculCadt:'

.- !,,lante¡ cont¿.;os con out¡as es',ações ou postos ncteoroìógicos, servindo di conunicaçE

formal ou codificada psIa recebe¡ e transr¡itL¡ informações meteorológ'icas;

..orgunlru, e codlfica¡ cs dedos recebldos e as nedlções efetuadas, empregando sinbo-

logla especfflca, Pâra facilltar sua uttttzação;

- Ana]!sa¡ os dados obtldos, lnterprentando-os e cor¡elacionando-os entre sl, pare efe-

tuer a descrtção e prev.isão das condlções meteo¡o1ógIcas;

- Elaboral cartas, gráflcos e diagr¿nas meteorol'ó9lcos, baseando-sc nos dados recoLhl-

dos.;

- EfeLua¡ a manutençio do 1ns

çorantlr seu Pcrfcito funcj'

- Pod: esPcclcltzer-se er' .dct

deslqnado dc. aco¡c¡ con u e

trumental
onanento;

err¡lnado camÞo

speclallzação;
^..Ir-. r arpf¡s r'le ¡nesme nEtUfeZíl



I rrl¿,iio DE rJ ¡-. IOSC/-llì GOS L l¿(n

DEScnlÇÃo DE cAiìGos
GRUPO OCUPÅ'-;t-¡liAL

fJnporo AD:.'irr,,irsrRATtvo E opER^ctot,tAL [] ru ív.r r- nr É'rro û ruír,er suPIRroR
TiTULO DO CÅ:.GO

rÉcr¡lco Ei'.1 l'jICRor ILM¡\cEM
DESCRIçAO DC CARGO

j Efetua¡ trabaliios de -nlcrofilr,raqem,
especi f icações técnicas.

coù. c.ts.o.

9 .27 .90

operando equlpamcntos âprop.'¡iados, basea.ndg-sc en

SUEGRUPO

Nl.r - 01

nesÞonsae r Lr )ÂDES

, - Pelo serviço executaCo
f - Pelo mate¡ial. de consuno, equipamentos e maLerIaI pernanênte \o sua disposlção.

REQUISITOS

2? grâu comple com conhecimento específ icoto

enor,roçÃo ou AcESSc

. Confo¡me estabelecirJo neste nPLAN0 DE cARGos E snlÁRros'r
ATIVIDADES TfPICAS
'. Conservar e rna!'ìter o equf pamento em f unclonamento.

- Operar com equlpamer¡tos especÍlicos
- AnalIsar e deiinlr o nel.hor rnétodo para apJ. lcação de sister¡a dc microfilmagen.
- P¡eencher- os te¡nos de abertura e enceriamento.e, quendc necessário, o te¡mo de alte-

ração dos Cocu¡entos rni c¡oî-Í. lmados.

- Mlc¡ofll nar dccumentos dlversos.

- Manusear e prcsessar os mlcrofll¡res.
- ve¡Iflca¡ a qualldade dos serviços erccutados, reglstrando possÍvels omissões de doc(,

rnentos e faLhas do p¡ocesso de mic¡ofllrnagen, soluclonando-os.
- îaze! anállse qufnlca e ótica dos nlc¡ofllnes.
- Tlrar cópLas elet¡ostáttcas e fotostdticas dos nfcrol-rlmes.
- Feztr revl:3o perlódtca de nlc¡offlncs, llnpando-os quando necessárfo.
- Fornecer, a quem de dIreIto, 1nf c.rrnaçÒes de dados constantes nos nlcroi'llnes,' dcsde

que seJa de lntercsse para o scrvlço e não fnpllque en preJufzo para a fonte de In-
fornação.

-Fxecutâr clritrås tarefas cl e, meqmã nalrlrPT^ e



P I-A [.J O Di:

[)L:SCn tq:ÃO tJtj c/TRGOS

üni,clo r-DutNtsrfìATtvo Ë opgR^c
rñulo oo c;.RcL

lot{A r- fJ ¡r ívr-r- r,tÉoto ü ruí'¡=r- su?fnrcl

,
S [ $ALARiCS

rËc¡r:co Ël.i t.1lrrIrtAçAo
DE,SCtirÇAO DO CAfìso

'- Ëxecutar tarefas ds ca¡dter tccnico rcLatl,¿o ir progrãnação, processar¡ento
das operações de n¡lneraçaoi orlentanoo-ic por ¡rlantas, esquernas e espec:.I
nlcas e out¡os subsfdloo para colat:orar nos trabalhos de extração, distrl
tratarnento de nrne;als nretdJfcos e não netáIfcos.

Nf SPO ¡iSA B IL IDADiS

SL:;ìGfìTJPC
NH-04

e c.cnt

icaçles
buiç3o

té:

Pelo servJço executado
Pelo riaterial oe consuñìo, equipanentos e ¡nate,rlal pernanente à sua dis¡:as ição

r(EQUISITOS

29 grau completo/profissional izante e/ou de espec I a I i zação

,ROr¿0çA0 ou Ac:sso

Conforme estabelecido neste,,pLAN0 DE CNNCOS T SALARIOS'
,rT lVlD.(DÊ S i PICAS

- Reallzar estudos geolóEicos e topográficos.
- ReaLrza¡ estudos e investrgações no campo da exiração mjneira e ¡efinação de petró-

leo e gás natu¡aL

- Preparar proo;anas de trabalho, leva.ntamento de dados, reallzando cárcuÌos e est-!na-
tlvas

- Pe¡tlclpar dos t¡a!-:aLhos de construção de 
. 
gale¡1as, 

"poÇos 
subte¡râneos e instaJ.ações

de super ficle dando orientação técnlca.
- Estudar e aplica¡ nornas técnlces e de segurança.
- Executar esl-rcços ou descnrros técnrcos de ryr especlarfdade.
- Pertlclpar do controle tccnfco da.s operaçöes de prospecção, localização, perfuraçro

e.extraçåo de JaziCas ¡j.ne;als.
- Pertf clpar da concuçõo dos t¡al-:aìhos de preparcç3o dos ¡nlneraf s ext;af dos.
- Auxflla¡ na elaboreção d: proJe,tes de mlncração.
- colaborar ern Labo¡atórl.os, nos t¡¿balhos de toentlflcação c caracterlzação de rrlnérl:
- Executar oulrcs teref¡s de rresna natu¡eza e nfvel de dlflcul ë¡óe.



I

Gnr.Jpo ocuf,¡.cloNAt.-: NIvur MIr)t0

l-l'f't,ll.O DO (ìÂtlÕO. lIm.lrc0 rM mÕvr rs r TsQUADRIAS

l1l..Al,lO DE CAI-?QpS_t _iA¡_ , rÍrs

__--i
j

J'

I'llVEL SALAF{lAL BASICO N¡,r-oACOD. L)O C.B.O. tli¡.r9

trí:SCiìICAO DO CAtìGO:

- lnterpretar descnhos e projetos cle construção de móveis, criar novos modelos e estì-
los de móveis e esquadrias, bem corno, real izar reparos e restaurações nos niesmos.

f{E:ì[-,Ol'lS/l.ElLlDADES: . ,

Pejo serviço ey.ecutadcr
- Pelo illaterìal de consumo, equipamentos e rnaterial per-manentc ã su;

disposição

Í'ì[,3L,ltstTos:

- 2? grau compl eto/prof i ss ionaì i zante e/ou de espec ia I i zação

P]ìCI.DçãO CU r-r(_tDSSO : Cc¡rfor:rr: est¡..1:c1ecj.c1c, nes tc p].¡r.ro

A'IIVIDADES TIPICAS:

- ldentificar os vãrios tipos de madeira e outros materiais para fabricação de móveis
- confeccionar e,/ou restaurar móveis, ìnclusive o acabamento e,/ou revest'imento i-reces-

sário
- Efetuar estudos sobre anatomia de madeiras, secagem, patologia e imunização
- Verificar as vãrias peças que entram na confecção de mõveis de acordo com os projetc
- Conf ecc ionar e,/ou res têu ra r esqud r i as corno: por tas , ca ixi lhos, venez ianas e outros
- Efetuar estudos sobre tintas, vernizes, ceras e outros produtos uti ì izados no acaba-

men to de nlóve i s cl esquad r i a s

- Poderã tambãm suf)ervisionar e orientar equipes quanto as medidas de sequrança a se-
rem tomadas nos Irabalhos, quanto aos vários tipos de acabamento que devem ser cladcs
aos,móveis e esqLtadrias, bem como, quanto ao equipamento e instrumentos a serem uti-



Gt\-rPO OCUI-'t.ClONAL. xtvnt Mfl)10

J- l't'tjt.o DO (ìÂtlGOl tÉcM c0 HM HÜs tcn

CiD. L)O C. g. O. ì ,7t .90

Pt.Ar.JO DI CAf-ìGOS E SAt ,i¡¡; ):ì

0,

t.llVEL SALARIAL BASICO ¡r¡-04

[.rl:SCiìlCÉrO DO CARGO:
* Executar instrumenttrs musicais,

artistaco, oxecutar tareltas dc

çao e p rog ramação dc per i ód i ccs

de provas

r ao professor ou programador de shor^¡s,;dirercr
e arquîvi sta de mús ica. Colaborar na prepara-
de mú5ica e organização de exames e juìgarnento

assisti
copista

, au ìas

Ft E:ì POI'I SA. tf L I DA D ES :

Pelo serviço ev.ccutado
Pclo rìat.eriai de consumo,
disposição

t.

equipamentos e materi al pe_r-nranen tc ì sua

íì[,iLrrstTos:

'- Cu¡-soTécnico em Músi ca

P]ìCiÐÇãO CU Ìr(-rSSO: Cc^rforrn: esL'.t:cl-ecj.c1<, nestc ?J.¡u-io

/i'f IVIDADES TIPICÁr S l

- CuÎda.i- da preparação técnica das músicas progqmadas, est;¡dando-as încl ivìduaìment.e.
- Estudar e ensaiar partì turas

- Partici par de todos os ensaios, apresentações e atividades
- Executar tarefas de copi stas de música

- Arquivar a partitura cõpia e o originaì, confornre as tócnicas adequadas

- Dîspor partituras para utiì ìzaçãc €rn s¡ibições e,/ou aprendizagem
* Zelar paì¿ nanutenção e conscrvðção do arquivo de partitrtras
- Executar outras tarefas de mesrna natureza e nível de ciif icuìdade-



; PL,i o t")i: Çlrtl t rri
l- ¡ 'i

f-
Ll(G CS c./,

,.-) ¡' i,ì lo:-l

i)t l; (.)t it(jl\c) Dt cAIìGOS
GfruP(: trc l, ..ii;J

F¡ro,o .?iiri''.¡¡Ti'o r o'r
TlïULO D'.) ç¡¡i¡;¡

- Exan¡lna¡ pac:entes por
. nostlcanclo o o¡icntucJo

promovei a recupercção

ill,rjtotJAI_

dr: pcrtuba'çùes dc

c)^err Lcs tjpos de t
pacjcntes.

tidol.r.s
os ril f

cicsses

notjìldad¿ ccuJ.ur e>:L¡inseca
ratanerrtos médicos p¡escritc,s

sr_lnGi?t,fro
N¡4- 0 4

dJ a.q-

píìra

,ìESf'Orffi

- I'e.l-o s,e¡t,Jço executadcr
- Pelo n;ate¡ial dc consuno r ÊQulpanrent.os c ¡,raterial. perrììanentc à sua c.l-ispcsição.

[ìEQUISITOS

29 grau cornpl e\,>/profìssionaì i;:ante e,/ou de especiai i.oção

)R()i,:oçAO Ou ACËSso

¡r- lVl DAir 1S Tl pl C,-.S-

Confo¡ne es.tabelecido neste ,,pLAN0 Dg

- Reallza:: tcstes, utllizando apärcìlragen: e i
. enulcJads visual., tipo c nagrritucle do desvio
do às aLteraçõcs iê loca.IIzaçäo eçccênL¡jca
ljmLtações da c;usculat¡-r ra ext¡í?rseca.
ReaLlz¿r- ^ea...aliação ¡>cródicas dos casos, anali
Auxlìie¡ no t¡atanentc¡ pleótlco e ortóptico.
Pa¡tlclpar de ¡eun1ões corn ayi¡6s proft;slonajs
atendlios, ,l.a:iì1t¿nic a continujC;de dos t¡aba
Executa: cuL¡¡s tarcf¿rs cie nesne r¡¡turezc e;

nst¡unentaì especÍ lico, para
existente, o estado sensolia
de, um ou an[¡os os of hos c o

CANGOS.E SALIR]OS',

deternina¡ a

I reìaciona_
esiado das

zando os

, dlscut
1|rcs .

nl zel

resultacos d¡tloos

1r:do e op-tnanclo sob¡e os

dc dl fi cul cade.

casos,



lplntuo DE cARGos E snldRlcs

, DËscRtÇÃo DE cARGos

@ò

GRUÎO OCUi'ACiOIJAL

! gporo ADt.'îtNlsrRATlvo E OPERACIONAL
',txj trivEL ¡,1EDlo ü ruíve u suPERroR

rftuuc 90 cARGo cdo. c.a.o.
o.i5 .90

SUB GRUPO

Nl'1-03
DESCR¡çAO DO CARGO

Realfzar ativldades
ma e1ótrlco, adaptar

nanento.

rÉcrurco El'i órrcn

de nanutenção dos

ou crla¡ peças do

equl'pamentos ótlcos,
slstema ótico para

eitos dc siste-
er fei to funcio

corrigir
asse9urar

de I
op

ìESPO¡.ISÀBILIDADES

- Pelo serviço executado
- PeIo material. de consuno,

a

equipamentos e materiaJ. pelnanente à sua dlsposição '

tìEQUIS¡TOS

2? Grau compl com con hec i men to específico.eto
.l

PROMOÇ OU'ACESSO
' Conforme estabelecido neste NPLANO DE CARGOS E SALÁRIOS''

ATIVIDADES TfPICAS

Desrnonta¡ equlpamentos ót1cos.

P¡oceder a ì.fr,rPeza das Ientes

Regular peças dos sistemas mecânicos e ótJ co

Corrlgfr defef tos do slste'ma eLét¡ico

Polfr equlpamentos.

Adaptar ou crla¡ peças do sfsterna ótIco

Executar outras torefas de mesma natureza e

, lncluslve ptlsnas.

nfvel dl flculdadede



P L/\ i'J O LJL UA Ii TJ U b L )¡.L¡l I\ IV *)

DESCRIÇÃO DE CARGOS

GRUPO OCUi'Åul0ilir

f]nporo ÂD¡ttiJ:srRATlvo E oPERAcI0NAL
,t

[¡J NiVrL Ì,,1EDlO D ruívEr- suP[ñron

tlru,-o Do cr¡RGo
TÉCN ICO EM PISIcULTURA

oESCRIçr\O DO CARGO

I Desempenha¡. tarefas,de caráte¡

dos trabaLhos de exPloração de

de novas esPé:1es.

técnico.rel.atlvas a

espéciås _lS]_CoLAS

SUiJGRIIPN

NH-03

execução e controle
a coleta- e transporte

c.B.o.

1 .60

programação,

orlent ando

RESPONSABI LIDADSS

Pelo scrvfço executado
Pelo materlal de consuno t equlpamentos e material pernanente à sua disposiçõo

C

REQUISITOS

29 Grau completo com conhecimento esPecíf Íco

PROhIOçAO OU AC:SSO

Conl.o¡me estabelecido neste "PLAN0 DE CARGOS E 5ALARI0S"

ATIVlDADES TIPICAS

0rlenta¡ e fiscalizar os. t

cles de pelxes adul,tos cat

teção, condlções amblentai

Acompani':ar os t¡abaLhos de

5fetuar e co:'.rolar a cole
plantas e rnÍcroo¡ganlsmos.

Coo¡denar o transporte e a

P¡oceder Bs ¡evlsões de

de plsclcultu¡a.

Pode especlall¡ar-se na

crustáceos.

Executar ou'-:as tarefes

rabalhos referentes ao tratanento e desenvolvimento de espÉ

ivos, dando inst¡uções de .ordem técnlca referentes a aIInen

s e outras.
reprodução natural..e artlflcfal.

ta de novas espécles'de oe.i¡es e de amostrai de ma t e r I r i s , .

de uma lccntransferêncla de pelxes vlvos

lfdade para cutra.

Preparar reçistros e ¡eIatórIos a serem usados em estudos

Coletar dados bfonétrlcos e de produtlvldade, observando

rlos.'

entre tanques ou

posterlores.
as populações dos rcserv.ttd-

funilonamento dos'lnstrumentos e aparelhos de análIse e testt
t.

crlação lntenslva de uma determlnada qualldade dç pelxe ou

de mesma natureza e nfvel óe dLflculdcde



P t.",/\ [{ o t)t: CAI"ìG()S

Dt:5CtìlÇ)/rO DE CARGOS

E SA,i_Án IOS

C i I U t;C¡- C, c r.l ¡.,'. c f,.'J:ì L-

ünpolo ADt,4thJtsrRAt'tvo E opäRÁcloruAL
r¡iur--o oô-cnnoo--=--

lÉüilco n4 pr<ôlls¡ rrirJT/ìRr
r-r-fs-c H i ÇÄ ü*D.J c r{ rr c o

- Canfecclonar e repilrar
J-nrpressões tomadas cm

Junto dentário natu¡¿l

clcnLarJuras e aparelhos
cera pare possibllltara

E r"ívEL h4ÉDro

de prótese dentári
substituiçãc.r total

ALlygq_lvt¡llq¡
IsutiGtiuP

I rvr_ol

a, gui ando-se 'pel as

ou parcial do ct:n_

lc0D. c.8.0.
o .19 .50

R tS POl.l S A B I Ll DhDI'-S

t
Pel.o servLço executedo
Pelo material de consurìo equipamentos e materiaL perrììên"nt" à sua rJisposição

RËQUISITOS

- 2? gi-a u comp I s: s7lp ro f i ssional i;:ante e,/ou de especiaì ização

PROr,iOçAO OU

:

AC ESSO

Conforme estabeLecido neste I'PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS''
ATIV¡DADES T¡PICAS

'- Exarnlnar os r¡oìdes extráfdos da parle ou de toda a arcadà dentária dos
cebldcs ou t1¡adcs por ele prórpio-

- Exccuta¡ en cela r¡oldes cJe peças dentárlas como: placas, dentaduras, -etc.
- utlllz-a¡ fe¡:nentas nanipulativas para t¡atat' a adaptação cfas peças.
- Preparar e carr-egar as nulLas em ìa'oorató¡lo dentár1o utiLlzando argamessa de gesso,

folt¡as de nleta-l apropriado, etc.
- Fundf¡ netal. preciosct, âÇor Ligas de cromo ou out¡os metals, rrtll_fzando noldes de ce_

clfentes, re-

râ, natu¡aL rêfratá¡ja, et.c.

- Ellnrlnar pcqrrenas deflci0nclas nas supcr

- Pr-¡dc cspeclall¿al.-se en cjcte¡mJnado tlpo
cspcclaì1zação.

- Execut¿¡r out¡as ta¡cfas oe

ffcles das peças dentárlas confeccfonadas.
de tarc f a, a ser desfgnado de acordo ccn ¿l

nesnt3 ncture:a e nJvel. de d1 fl cul óade .



, PLAÍ\I O

t)
Gfiut'O c, cu ;l.clõru,r.-

t-tjcrttÇÃo DI C/\RGOS

DH ÇA. si\ Lnín rc e.lfÎ rìOs i:

Ft*åryi-Dllr'iiqlÉl lvcl--Lgf'-ttì^flor'r^L 
-L!-uyquloro ü ¡rívrr supri\-roR__

ríct;ltì0 Í-r4 r.rufrlcn fto-0'-c:B'ol lsuticRuPoosffi +-----Ljil6.o5_ [ ,,nr-0,,

- Reallza tarelas do
de procJuçðo quÍniica
.dos, fazendo cdlcul

afins,

cilr¡ìtcr túcnlco reLativas à, lc,¿anr_Jo ¿r cel¡o cspcriÕncl65r elabr¡¡ando proqranìas e

proeri:nr ação,r processangnto e cont¡cìeâs, rcallzanoc ensaios, efetuando estirÞrcvisiJcs e executando outres iar*foa=
i---

ì E sPot,,l sAB r L-roÁoÈs

- Pelo serviçc, executado
^ Pelo mate¡iaL de consuno v

e¡ial 
.perñranen.te à sua disposição

equlpanentos e mat

REOU¡SITOS

2.o G-¡a u. çomp ì e t9 -prof i ss
i

I izante, e/ou de
:. .-.

especial í
I Ona za cao .

¡¡p ¡.i ri ÇAO OU ACESSO

Confo;¡ne estabeteci¿o neste "PLANO DE CARGOS f SALÁRIOS".TIVIDAUES TI'PICAS
Reallz-ar' estudosrenseios e experiêncías, desenvoLvendo processos novos ou aperfeiçoe_dos, P.)I. nlelo de testes.
Executa¡ esboçps e desenhos técnicos especiarizados, o¡ientanto^se pero origlnar ousegulndo espec, ficações técnlcas.

- Efetuar estlnlatlvas de maie¡ials e mão-de-obra, baseando-se nas metas previstas e n3tecnol ogf a enp¡egada.

- InspecJ<;na¡ as lnstalaçõcs de t¡ansforr,ração quínlca, obse¡vando-as em funclonarnento eefetuando as regulagens necessárlas.
- control-a¡ o resuLtado do processo de t¡ansformação qufnIca, aconìpanhando csse p¡oces_so en r¡rr'¡atd¡10 espcctalrzado ou curante a fase dc fabrlcaçãç.

Âcompanhar os t¡abalhos de construçãor montaqern, manutcnção e rcparo das Jnstalaçðesde produção.

Icjcntlllcar e ¡esolvc¡ os probìer:'as tc(cnfcos que surgem no decorrer da ratrrrcirção, a_pllcando seus ccnhlclr:rçn¡e5 teó¡lcos e práLlcc-¡s dc qufnlca.
- ¡eìolar 8s exÞcr1ÛncI¡s efetrr¡das e o dcs'-nvorvrcnnio nornal dos tratrair,cs.[xecutar outras tarefas cja rnesn]cf rìärrrur" a nível de dificrrlda.te



DENOMTNAçAO DA CLASSE: '/' 
",

Drol,ocrA i "o",/\./

nas câmaràs cfara
serviços auxlliares

e escura, identificando os

para execução de exames

cÖDrGo !

NM-l003.4

exames "

radioló

DESCRTçÃO SUM.ÁRIA DAS ATRTBUTÇõES DA ClÀSSE:

Atlvldades de nfvel médto, de natureza repetitiva, envolvendo a

operação em grau auxlliar, sob supervisão imediata, de equipamen

tos de radlodlagnóstico, radioterapia e Raios-X industrial, com

preendendo a revelação de filmes e chapas radj.ográficas, bem aq

slm trabalhos auxillares de radloproteção.

EXEMPLOS TfPICOS DE TRABALHOíì DA CLASSE:

I) ÁRea T,TCeDA A MBDTCTNA E ODONTOLOGTA:

A) Na especialigade de Radic<liagnóstico 
?

,/"\
I l¡l Operar, sob supervlsão, com aparelhos de Raios-X. r

i1É'\/2)1..euxitiar em radlografias e abreugraf ias.
*.'t1' ìr..3) ,.Aux1liar na realização de exames, ajudando no posÍclonamento
\, -'.. .

...,. do paciente.
'l
'4)/ Admlnistrar contrastes .

,.Si"¡ìi,evar e trazer o chassis com fllmes para a execução de radio

ot:¡-"

Trabalhar
Reali zar

(9'
r.,î
Á
ry
/\
trz)i

'.in1:. I

gicos.
Ivlanipular substâncias
pas radiográficas.
Auxiliar na revelação
Preparar banhos para
di-ográf lcas.

de revelação e fixação de fitmes e chq

Manter arquivos de filrnes, chapas e resultados radiográficos.
Auxll-iar na observâncla da ordem de marcação ou chegada dos

pacientes, tratá-Ios com urbanidade e discernir os casos em

que se justifique a al-teração daquela ordem.
fdentiflcar rlgorosamente os pacíentes.
Executar as técnlcas de exames gerais que, a critérlo do ra
diologJ-sta, sejam da competência das equþes auxiliares.

e ampliação de chapas radiográficas.
revelação e fixação de filmes e chapas ra

grafias.

BI



,r,\Õ

,, .(-ì

'/ \ 'a reallzado com rigorosa técnlca.f6¿ Zelar para que o exame sela rearrzd(r(r uerrr ü

fim do

trata

do materlal e[
contados.

e o melhor aproveltamento do material '

Anotar em ficha própria os dados importantes reLatlvos a cada

exame e comunicar ao radiologlsta qualquer anomalia verifica.

,'ì du'
.{t -(18)/senecessarloemanLendo-senoslimitesdaéticaprofissional,\'J 

colher do paciente dados que possam auxiltar o esclarecimento

de anomalias verificadas durante o exame radiológico. '
Manter na mais perfeita ordem a sala de exames t corrigindo

quaÌquer falha verificada ou solicitando providências ä auto

ridade comPetente.
Colaborar na execução de exames e em outras ativldades técni

cas, quando for soLici-tado o seu concurso'

colaborar na organização e execução de ativid.ad.es técnico-ad

ministrativas da unidade de rarfiodiagnóstico'
Colaborar em programas de execução dos exames dentro do tempo

e de condições técnicas satisfatórias '

Comunicarqualqueranormalid'adeoufalì'anofuncionamentoda+
aparelhagem de Raios-X e acessórios e zelar pela sua conserva

ção -

Preparar pedidos de materíal '
Cuidar da manutenção do equipamenÈo, verificando' no

expediente, se os aparelhos estão deslj-gados'

Executar tarefas semelhantes '

,2!'l
2sI

,9
B) Na especi-alÍdade de Radioterapia:

I) Atender pacientes portadores de prescrição médica para

mento radioteráPico.
2) ApIicar, sob supervisão médica imediata tratamento com apare-

lhagemd.eRaios-XeRai'osgama(BornbasdeCobaltoousimlla-
res) , observando rigorosamente a prescrlção médica estabele-

cida e as normas,técnicas.e regulamentares prõpr1as.

3) Controlar diretamente o tempo de Èratamento e a observância

das condições Programadas
4) Responsabil-izar-se pela identificação dos pacientes'

5) Observar as normas de segurança dos pacientes e do pessoal em

exercício no setor
6) l,tanípular e manter agulhas e tubos de Radium qm aparelhos es

peciais, tais como: sondas, colpostatos, aparelhos moldados e

similares radiumterápicoçratendendo rlgorosamente a prescrl

ção médica estabelecida e as normas t6cnicas regulamentares

proprras
7) Reglstrar em formul-árÍos próprios a quantidade

pregado e o teor em Radium das agulhas e tubos

,:y
2Ll

t--\
2N

B2

{:'
l

j

ì

I

l
n

rfiì
'!,

t

ìr



[i'RrBt]Sr.Õjis-_ig c^t'Jrjjgql[ rrvllcrgJlrr, .?g r$m¡.rcJ?_,'J;lL Jl,'rplo"l,p-e$

Trata-re de categorLa -funcÍonal. :ujas atrJ.T:uições

caracterizam-se por ativirLa<ìes do nlvel niê,11<1, cle n¿rtureza repetitj
vâr envolvendo a operação ern grau auxllíar ou quall-81caclo¡ a veri.fl
cação e a-Êerlçäo¡ scb sut)en/lsão lmecliata ou rrão, 'Je equipamentos

rle radiocllagnôstico, raclj-oterapla e Ralos X ín(ustrl.aL, comptîccnil<rq

do a reveLação cle ÏiL¡nes a chapas radiogrå-Ê1casr Ì-,sn coillo trabaLhos
atr.r:ilj.ares <le racllopru'Lec;ão e orfenterçäo de equipes auxiliares.



PLA o c/\t{Gcs I-:

DISìCtìlÇi"rO DE C/\R G OS

r{ Dtî
I

s/\l-Aä io s

GI, u r'o î, cr .-,.J'r -ú.i--*'

D
ü ¡tívr--t- su:)rnìciìürtrroto n D:,1rNrsrRÂ'nvo I or,IR¡\clol.lAL ü ru ívnu 

'¡,tÉoto

rÍrulo Þo cÂRGo cOD. c.u.o.
o.7 6 .20

S UBCEi.'PO
wlt_ o 4rÉlrrc0'l.f iìl:ALirI trnçÀo ou F1sI0TIp.Âp]A

DF:SCfìlÇ/rO DtJ CAfiGO

- Auxlllar o FlsloLe:ipûuta

f 1s I o i e rápi c a s pr esc r I t a s

Lrabaltros e rìas execucões- das tócnicasna e)iecuçõo do$

pelo médlco.

fl ES PO t{ S /{ti ¡ r*l DÅD t S

\- Pelo se;v! ço execuiado
PeLo rnaterial de ccnsuno, equipamentos 

" 
n,orerlal pernanentt: à bua disposição-

R EQU ¡ SI TOS

- 2? grau compì - to,/prof iss iona ì " zante e/ou de especi al i zação

PROMOçÂO OU.ACËSSO

Conforne estal¡eìecldo neste i'PLA¡lo DE cARGos E'sArÁRros"

/iTl\/lDADtS TIPICÂS

-. [lanusea¡ todos os ap"r"lnos ¡e]acionados corn 1'lsioterapia, sabendo

mar cenì cada urn del-es, durante as apìicações

- Auxllj,ar na eiecução dos exercÍclos e Lécnicas clnesiote¡á¡ricas p¡escrltas.

* Exar¡lnar o c^iente, ve¡tf.icando as pa;tes do corpo a serern massageadas, Sern cono a i

dlcação médica, para inicla¡ o t¡atanent.o presc¡lto.
/ ^- -,lír- llassagear os cl-Ientcs, utiltzando p¡ocessos adequados, para corrlgir anonal'J.as lisl:

ou êstétlcas, melho¡a¡ a c1¡culação ou obte¡ outras vantagens terapêutjcas.

- Trclnar o cllente na piáttca de cxercfclos, fazendo.dcno.nstrações para ajudar a corr
:

loçõo rJos deleltos c/ou na recuperaç5o ou enbelezamento das partes em t¡atanenLo'

os cuidados a to.

, Execu+-ar outras ta¡el"as de tìlesña natureza e nfvel de dlflculdade.
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GNTJPO OCU f-,,A.C IONAI.:

Tltf't,rt.o Do (ì/rRGot rfrcNrc0 rM

0.35.50

ÇüLAp!r__Ë--QAl ÃniosruANo DE

r'l[vt,l- ¡rËn to

R[ËR tcEnncÃo E AR coNDtc tONADo

,r
l,llVEL SALARTAL BASICO Nr.1-oq

t.rl:SCfìICAO DO CARGO:

- lnstalar e dar manutenção em aparclhos de ar condicionaclo e ventiìação, caìefação, re
'f,rigeração, Fegulagent rJe tenlpcratura e secagem, orientando-se por desenhos, esquemas,
normas e esPecificações técnicas e util izando instrumentos e métodos apropriados para
cooperar no desenvolvintento, fabr'i cação, montagem, instaìação, funcionarnento, manuten
ção e r.e_paro desses equipamentos

f-{ ES POT'J SA. 8 I L I D/1 D ËS :

- Pelo serviço ey.ecutado
* PcJo rrraterial de consumo, equ

disposição

a

ipamentos e màterial pa,'n,anente ã sua

fì'cGL!lSlTOS:

29 grau compìeto/profissionaì izante e/ou especial ização

Pììc.Ðção cu À(ESSo: corfomc est¿.belecicc, nesle pl..r¡ro

A'I IVI D,A.DES 
-TIPICAS 

:

- Executar manutenção e instalação de aparelhos de refriger.ação, calefação e ar condicio
nado

- supervisionar a manutenção e funcionamento dos 
"qripurrnto.

Çao, calef-açao e ar condicionado
- lnspecionar a execução de obras e serviços técnicos
- E.rercer cont role de qua I idade
- Executar testes de equipamentos

ds refrigeraçãc venti la_

Atuar tam[-¡ér¡ na instaìação e manutenção de ap,are]hos de ref rigeração e ar condicionado.
- Auxiìiar na elabol-ação cje anteprojeto para orçamento e aincJa realizar desenho técrrico
- Executar outras tar'efas de nlesmanatureza e nível de dif iculdarje



¡, qa

N f Vil- HtiD t0 i Hr"1- olr

-_ I tr ,^r f-,'ìl. L;_\_' i/ C:.;ìlC. I ËcN lc0

3. c'. 0.33.70

[M SANIAMENTO

JJ-, 1.rr./- ('¡l /r1)irl¿r i i 
- -

_ :l
--JrvL

['îSCRICI.C DC CA=GC: 0rc¡anizar, or-ientar,
..f .r.nt., ãs obras de s;lnearrento bás ico em áreas
plantas, esquemas e especificações técnícas, para

t'-ro_ das nencionadas obras.

controlar trabalhos cie carãter técnico,
'urbanas 

e .rura is , or ientando-se por
colaborar na execução, conservação e re-

-Pelo serviço executado.
-Pelo material de consLlmor.
material permanente ã sua

equipamentos e

disposíção.

ñi-^ltr-:=r,a'
,.-u!'rUi'vv.

- 29 gruu .orpìeto/profissional izante e/ou O" .rpecial ização

p< td>:le ai C,, n{:s,.= p_ia:rc

'l\-" a C 1i?tl ^.n (\ -
¡ \;..,..-,L!) I ¡¡ lvñv,

Jrientar e controlar a execução técnica dos projetos
oalhos de tratðmento e abastecirnento de água, redes e

e tratamento de I ixo, para garanti r a observância dos
técn i cas estabe,ìeci das.

'Executar esboços e desenhos tõcnicos atinentes ã sua especial ização, baseando-se em pìan
tas e expecif icações tócnicas e util ìzando instrunrentos êpropriados cJe cjesenho, para o-
rientar os trabalhos dc execução e m.rnutenção de obras e saneamento.
Droceder a ensaios dos rrBteriais, a testes e verif icacão, para comprovðr a qualiciace
{:c nhrâq ôrr qêr\/irnç 

_

de saneamento, acompanhando os t.u
estações de tratamento de esqoto
prazos, normas e especi fi cações



-A''xiliar na elaboração dos proJctos de saneamento básico, benl como nos cJe orçðnìerìto do
c.,s to .

-[ ecutar outras tarefas de mesrna nôtureza e nIvel de dificuìdade.
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SALAIìICSGOS I
D t:S Cn tÇnO DI C/\iIGOS

GnUPO OCupaCtO,'iÀl

ünpcto ADNlr,rs TR A'rIVO E oPIrìAClOt{A.L
TITULÚ DO C.ÂRGO

rÉcrlr cn ¡.M

DES C IltÇAo

- Executar

.o fluxo
secretarla e cscrltór1o
adnlnist¡atlvos Junto a

E ruívrl rr¡Éoro D ruívEr- suF)rFìror
coo. c. B.o.

3.21.05
SI,,,'ËJGKUF,O

NM- 0lr

Lizar

DO CARGO

servlços de

dos trabaLhos
com a f.lnaLidacie de

ctrefia da unidacJe.

assegurar e agi

Sl:CIìt"TAnIAD0

REspo:isAti rt_roÁorS

t- PeLo servlço execuLado
Pelo materlaL de censuno,

,.
cqu.fpamentos e mate¡ia.l permaneirte à sua cI isposição

REQUISITOS

,2Y grau completo/piof issionalizan.;e e,/ou de especiaì ização

PROhICçÃO OU.ACESSO

Conforae estabeLecido neste,,OrO,*O Of cARGos E sALÁRlos"
ATIVIDT{DES TIPICAS

. 0rganlzar e manter arquivos rJa secretarla;

. Cìasslficar, regJstral e dist¡tbul¡ a correspondência;
' Red'iç1r e dat'lograf ar co¡respondência ou docunèntos de ¡ot-
- Executar servrços tipicos de escrltório, tais coro recepção

lnfo:nações e atendlrnento telefôntco;
Este;rografar dIt.ados, Oiscursos, conferônclas, pa).estras;
P¡estar atendfnento à pessoas e te),efonemas;
Cont¡olar agendas e ¡ì¡arcar ent¡evJ.stas;
Preparar açendas de assuntos;
Auxfllar na elai:oração Ca pauta para reunlões.
Trs..ar da docunentação ptra vlegens;
Controlar o l.)uxo.de correspondûnclo da trnldaCe;
Ler, escrlturar, -redlgtr, daLlloçrafar, confc-rlr e orquf var
unfCade;

- Scc;eta¡lar rcunlÕcs e outros eventos 
r

inE;

, ragfst¡o de conpronri=ror,

docuncntaçàc da chefla da



Lr4 l\L/ L"/L Ul"\t\\JL./,*) t* r"J/*{r*Jat \t\-/\*.,

DESCRIÇÃO Dti C/\RGOS
GfluPo ocuf,AclotiÂL

lvo [ CIPIRACtOt'tAL. E rv ívIL r,,lÉolo D rvív:l suPrrìrorüaporo ADr,¡nrsrRAl

TËCru I co EM SEGURANcA DO TRAI]ALHO
oD. c.B.o.

o.)9 . A5

SUB6RUPO

tl¡l- O 4

DESCRIçAO DO CÂRGO

I Auxltfar na p¡ograntação e execuçäo de planos para preservação da lntegrldade física
c nental da comunlcfade nro,noo"ndo a sua saúde, bem cono a mel-horia
das condl ções e do ornbi ent e da ent l dade .

RESPONSABI LIDADES

Pelo:;¡v1ço executado
Pel'o naterial. de consuno, equlpamentos e rnaterlal permanente à sua disposição

REQUISITOS

, - 22. grau completo/profiss e,/ou de espec ia I ização:íonal izante

PROh,lOÇAO OU ACISSO

Confo¡me estabel.ecido nesLe "pLAN0 DE CARG0S E SALÁRIOS.,

ATIVIDADES TIPICAS

Efetua¡ sob orieritação super

Iho nas Unidades de administ
Coletar e reglstrar dados e

do tra5aìho das unldades.

ttuxfllar na execução do pLano

lor obse¡vações referentes a hrglene e mediclna cro traD€
ração r enslno e pesquisa do campus.

lnformações sobre as condlções de htgfene e segur3nçô

de proteção ¿ rrr'iO" ffslca e mental da comunidade

- Auxllla¡ na ¡eallzação de

- Auxlllar nos programas de

dentes do t¡abaIho.

- Fsze¡ estatfstlcas.

- Colaborar no trelnamento dos func
a 'saúde.,

- Colaborar nã canpanha de prevenção

- Auxlllar na elaboração de ¡elatór
- llantcr cadsstro e onál.tse óe esta

ção e calculsr custos;

lnquérftos sanltá¡los e arnbientals;
educação sanltárla, vlsando a prevenção .de <joenças e acl-

lonárlos no que se ¡efer e à preselvação e proteçåo

de acldentes.
los de atlvfdades e comunlcados às unfdaCes.
tfstrcas dos acldcntes a t^lrn de or!cn*.ar a þrcven*



,nmnr o DË cARcos E sALÄntcs

'DEScRtçÃo DE cARGos
GRUPO OCU;',iCtO;¡ã

[-Japolo ADrt,utrsrRÂTtvo E opERAcf oNAL
t'¡

IXJf'JIVEL MEDIO D ruívrl supr--i:roR

-¿ -

TÍTULO OO CARGO

lÉc¡u co s 0r,l
SU B GRU PP,

DESCRT çAO C ARGO
NM-03

.-'Instalar e reparar equipanentos de son el,étrtco r de aco¡clo con as lnstr
ções e supervisäo recebida, avallar e controLa¡'as fnstalaçõesr âpereì.hos, ci¡cultos'outros cqulpenentos, testar aparelhos e componentes para assegurar o seu perfelto est
dô de funclonanentc, bem como montar e operar a aparelhagem de som tendo em vista uma f

. naìidade eSpeCÍf iCa ' J- - --' Évr¡vv vr¡r Y.trLo. u¡rrc¡¡il

REs.Poi{ sAB rt-toÃ

Pelo servLço executado
Pelo materlal de consur¡ror ÊQulpamentos

coD. c.B.o.
o.J4 .90

e mate¡1al pernanente à sua di spos!çãc

REQUIS¡TOS

?? Grau compìe to com con hec i men to específico.

enor,toçÃo ou AcESSo

conforrne estabelecido neste npLANo DE cARG0s E sqLÁnros,'
ATIVIDADES TIPICAS

'll- Prestar assistêncie técnica e manutenção dos equ|panentos de .or;ass-i tti; tecnlcancn.
te o operadcr de scm, quando necessário

- Executar montagen e lnsta).açöes de equiparnentos de sqm elétrico e eletiôniîo.
Execut¡r ¡eparos r recuperação, aJustagen ,. carlbragem, obedeceoco as
ções prevlamente elaboradas, de equipamentos de som e r ét r i co e e r

Executa¡ se¡viÇps e montagens de equlpanrentos de som e antenas...
Montar aparelhos e equîpamentos, I igando-os a ampl i iicadores
Assegurar a transmissão do som de forma efIciente
Verificar a qualidade de transmissão do som fazendo os ðcertos exigídos
Executar outras tarefas de mesma natureza e nivel de dificuldade

normas e 1n:tru.
etrônico.



FLA. l,t 0 DL: C/\tTG0s H sAL/,iF-ilOS

DISCntÇ¡iO Df C/tRGOS
Glìu f,L) c cut,¡c¡t_rtt.tt_

D npc.,lo AD¡,r I N ts r rì Aîtvo [ 0PEtìACtOtJ/rL
Tr'TULo cc cÀniõ--'

Tgct,'lco Et,t 1 tLIco14uH]c^ç0!
DEScFLç;.u oõ-c¡rnco

- Executa¡ tarefas dc card..sr tdcnl
-de lnstalações e equlpanentos de

co relatlvas ao planeJanento,
teì ecomunlcações.

O,Jtt.l0
N M- 0li

avaliação e cont¡ole

nEspor.sretLtDADES

(., Pelo se¡viço executado
Pe^ì.o nate¡iaL de consuno ,"Or:pamentos e material permanente à sua di sp osição

REQU¡SITOS

-'2? grau compl eto/prof i ssional izante e,/ou de especial ização

enouoçÃo ou acrsso

. Conforme estabeLecido neste "PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS,,
ATIVIDAD:S TíPICAS

- Prestar ma.nutenção p:evehtiva e corretlva em slstemas de ,teLeconunicacões.
- Detaìhar proJetos Lioados à contunlcação.
- Plane jar 

' avaliar e exccutar instaì,ações que estal¡eJ.ecen comunicações
dios, eletrlcfdade, cispositivos ópticos .u quaJ.quc¡ outrc processo

- coopera¡ no desenvcì"inento de proJetos de construcão, montagenr, runc
tenção e reparo. dos equlpanentos de comuni cação.

'controla¡ e operar sistenas de terefonia, teìev1são, t¡ansmrssão de
' ReaJ lza¡ estudos sob¡e produtos a serem fab¡lcados, efeLuendo exper

observações, medlções e out¡as operações.
' l.ontar Dparelhos, clrcultos ou conponentes de teìeconunrcação.
- Testa¡ aparclhcs e ccnpcnenics de telccor¡unicação.
- Pode progranar t¡crn¡ne;rtos em terecomunlcações.

por f j. os, ou ;á
elet¡omaçr nét ico.
forr amento, merìu-

dados e telex-
lênclas, cCìcu1os,

_ Execut¡r outras ta¡cÍas de nesma naturera e nfvel de df flculdadc.



lPLA.i{o DE C/\RGOS E sA.

DEscnrÇÃo DE cARGos

'f

LAR I OS

GRUPO OCUFÂCIOITÁL

f}apoto AD¡nNtsrRATrvo E op[RActoNAL E r.rít,Et- t,tÉoto f] ruívrr- suPEsioiì
tirut-o Do cAtìGo

rÉcl,rrco TELEFOIIIA

DESCRTÇAO DO CARGO

j Executar servlços Ce manutenção

entando-se por mei o de planta s ,

o-3A.50

e lnstalaþãc de equlpanentos e ¡edes de t
esquernas, instruções' e outros docunentos

, c.B.o. SllRGr¿tror
NH-03

eìefonii, orl
especÍ ficos,

RESPOI¡SABILIDADES

. - Pelo serviço executado
- Pelo matêrial de consuno,

0

equipamentos e mate¡1al pernanente à iua dlsposição.

REOUISITOS

.2? Grau Coni: leto com con lrec ímen pecífico.-to es

Confo¡me estabelecido'neste "PLAN0 DE CARG0S E SALÁRIOS"

ATIVIDADES TfPICAS

I

J
I

7- Realfzar test.es en instalações e equipamentcs de Telefonla'.

= Executa¡ menutenção em nesas operadoras, rede lnte¡na e externa, conutaçãc, aparelhcs

telefônlcos e caixas subte¡¡âneas.
Coni¡ola¡ o s-stemô de aLlnentação - cont {nu"'.'
Executär operações de ¡edes fnternas e externas
Executar contatos com concessloná¡ia¿ -

Reallzar estudos relativos a lnstalação
rnátlcos de cont¡ol e.

- Identl flca¡ e resoLver problcmas que

prát Icos .

- Execular outras ta¡e fas do mesna

O: telefonla e aparelhos de. dlspositfvos cuto.

surJam, aÞllcando seus conheclmentos tcdrl cos e

natu¡eza e
J

nfvel de dl flculdade.



PLAE¡T E 5ÂLÁftT r.5ÛE eAR6rS

ÐESCR.IçflCI [¡E CfI.RGOS

GRI,PO ffiJPACIü'IAL

f] nroto ADMINISTRATIVo

rfiuo m cARGo

TELEFON I STA

ESCRIç,q0 æ cÁRGÛ

- Man ì pu I ar equ ì parnentos

ternas

[x I nivel MÉDIo t_] NIVEL SUPERIOR

S¡.JB-R'IJPO

NM-O ]

E OPERACIONAL

teìefôn'icos, estabelecendo comunicações internas e ex-

cfu. c.B.o.- 0.80.20

RESPG.TSABiLIMMS

- Pglo serviço
- Pelo materiaì

executado

de consumo, equipamentos e materiai permanente à sua disposição

'REQJISITÛS / / ,,,..1,.,..j,¡.,\
-'pf grau compì uro (d' û t- o( '4n -( c ):\ '(^€ ''1't ( 1' ) t) "'l6t)! 

) 't 1'

- Conhecimento específico ou
Experìência de 1? (doze) meses

- Para efeito de ascensão funcional, a experiência de 12 rneses será comprovada a-
..través de provas específicas ou treinamento.

PRCI"[ç/\O O.J ÆESSC

Conforr¡e estabelecido neste Plano

ATIVIDAÐES TÍPICAS

- Vig'iar permanentemente o pa'inel, observando os sina'is emjtidos
chamadas tel efôni cas

- Manejar a mesa teiefônica, mov'imentando chaves, 'interruptores

tl vos

Atender e tra.¡lsf erir 1i gações i nternas e externas
Zel;r peìo equipar.nento comunjcando defeítos, so'licitando conserto e sua manuten

ção
Regi strar a r.luração e/ou custo das i i gações

Atender pedÍdos de informações sol icitadas
Anotar recados e regi strar chamadas

Executar pequenas tarefas cle apoio admjnistrativo referente a

tai s como col etar requi si ções de 1 i gações j nterurbanas.
Executar outras ativ'ldades de mesma natureza e mesmo nfvel de

e atendendo as

e outros disposi-

sua Éea de trabalho

diflculdade



Gflt_rPo ocul,r.cloNÂL: NfvEL MÉDl0

l'l'f 'l.f t.O DO (ìrr[?GOl r IP0GRAFo

(;OD. L)O C.B.O. o.2l.lo

PLAf\JO Dtl CAIìGOS E SAt-nntt

tt
hIIVEL SALARIAL BASICO NM-OI

I.II::-,CiìICÃO DO CARGO:

Executar ta-refas de composição e impressã'tipogiafíca, utilizando componedor e qa.l

e manejando uma mãquina impressora de pequenas dimensões para imprimir textod e ou-

tros traba I hos s i mpì es.

(_- ' - : *. ' .- '*
[I EÍì PO|'ISA. E tL I DA D ES : .

\ - Pel o servi ço exccutado
- Pe'lo lnaterial de consumo, equipamentos e material permanente ã :

d;sposição ' u

f:ìi:'iL.!lSlTOS:

- l9 grau completo

- Conl-rec imento espec íf ico 'ou 
:

- Experiência mÍnima de l2(doze) nreses

- Para ef eito de Ascensão Funcional, a experiencia será comprovada atra
vés de pr.ovas específ i'cas ou treinamento.

Plìo)Ðção cu .r-i(-.Llsso: cc:rfor':r¡,.: cs L.,.bclecj cc, nes tc pl.¡uro

/r'ilVlD,lDËS TtPtCAS :

- Examinar o original a ser irrrpresso, observando-o detalhadamente, para decidir sobre

o t ipo de .,cónrpos ição

- Posícionar os tipos, dispondo-os em um comporledor para proceder ã composîção previs
- Artnar galé, transferindo sLrccssivamente ã s ìinhas de tipos do componedor para forma

a chapa tipogrãfica
- Tirar provas da compodição, rrranipulando um prelo de provas, para verificar e corri-

gir os erros e falhas cxistcntes
- 0rdenar sequôncia das clraptrs, seguindo as págínas do original para.executar a irrpre

sao

- Ajustar e oPerar uma itnpt'cssora de tipograf ia ou outra de pequena dimensão," registr,
do-a e aciortando-a piìriì rLìpt-inlir o número de exemplares necessãrios.

- Confeccionar irnpressos cJ ¡vcr':ios conro papõis de correspondência, enveìopes, cðrtõcs ,

visita, prospectos e outros



F t-ll I'i o llt Ui-'. il t, U 5 L- bALAIi IU)

D Escn I ÇÃo DE CANGOS

GfìUI.O OCUí',"CIUiJi.L

Elnpolo ¡.DMtt'ttsrRATlvo E oPERAcloi',lAL
t,

L_t t'ltvEL MIDlo D ruívEr- sullli r,:n
tirulo Do cAtlco coD. c. B.o.

B-11.20
slrß6f(utro

NH-OIToflNFrRo vrcÂ¡ilco

DEscnlçAo Do cÂRGo

- Aparelhar, regular e manejar unì

atrran(o nos ecrmanclos Ce ¡artiCa
menta e tlti. l.i.zanCo J.nstrt'mentos

torno mecânJ.co lnstaJ.anclo

, clÊ parerla. de rotação cla

de mecl j.ção 
" ".tnt 

role.

as ferran,entas epI'rrp:iaclas

peçe e de avanço Ca fe:ra

I,

RESPONSAB I LIDADES

- PeIo se¡viço executado
- Pel.o material oe consuno t equipamen'ros e material pernanente à sua disposiçãc -

REQUISITOS

- l? grau comPleto r

- Conhecimento esPecifico ou ;'
- Exper i ênc i a mÍn i ma de I 2 (doze) meses

- p"." efeito de Ascensão Funcîonaì, a experiencia serã comProvada atravás
de p-rovas especÍficas ou treinanlento.

PRO¡¿OçAO OU ACESSO

Conforme estabelecido neste "PLANO DE CARGOS E SALARICS"

RIIV¡OAOES TíPICAS

Examlnar. a peça a ser 'torneada, fntelpretando d'esenho, esboço, modelo, especlficaçÕc

e outras inlornações, pêra planeJar. as operações a serem executadas.

Seleclonar os instrumentos de medição, corìo calibre de cursor, mícrônretro, cal lbladc

res, esquadros e nívels, fer¡amentas de.,orn'e'ar b¡ocas e mand:is e dispositivos de

montagemo baseando-se no ¡oLeiro estabel,ecido, Pã!a obter bom rendi¡itnto de tral-'elhc

poslclonar e flxar a fe¡ramenta escol.hida sobre a esfe¡a do torno, alinhando-a e pr(

dcndo-a com auxíl1o de lnst¡umentos adcquados, a flm dc equipé-J.a para uslnaQem.

Poslclonar e flxa¡ a peça no to¡no, centrando-a e altnhando-a peI'os pontos rle referð,

cla, con auxflfo de gramlnho e por outros r¡e1os, utlllzando placas de várlos tlpos c

tananho, granpcs ou cantonc!ras, para posstbllltar o torncamneto e evltar o dccvlo c

peça durante as operações.
proccder a regu!agcn dos mccanlsnos, estabc.l,ecendo a velocfdadc de rotaçåo do netol

graduando os" dlsposltlvos r,c controle automátlco, para "rr"9ur", 
a execução do lrab¡

In? de acordo ccn os rcqulsltos flxados.

Fazer funcionar. o torno, aclonando volantes e manlvelas ou pon¿o em r¡arclr¡ o:'



rJllpr¡rltovs, de controle, para colocôr a

metal¡

ferranenta de cortc em contato c

- Reguìar o l'luxo de lubrl f icantes sobrc o gume da

venJ entes, para conservar seus 6ngulos de corte.

- Examlnar as peças confecclonadas, obsc¡vando a preclsâo e acabamento das mcsmâsr B-

travús de lnstrur¡entos de medlção e controle, para conferl¡ sua corrcspondêncla às es

Þcct flcações e fa.zer os aJustes necessárlos aos mecanlsmos.

- Þtodj ficar as condJçðes operatlvas da máqulna, s_ubstltulndo fer¡amentas de corte, al-
ternando a rotação da peça ou o Bvanço da ferrament.a de corte, para a execução precl-
sa do trabalhg.
- Execuiar outras tarefas da mesma n"ru."r" e - _ nÍve.ì. de di f lculdade .

f c=rrâmenLa, l'azendo o

om â peçs de

;

s aJusIes con-



Gnt-rPO OCUf-''¡.CIONAL-. ru tvr l

!:L=AN*(}I]L_ç !LQ_o s_ s_i 
^ 

t_ A R lc s

DE .L INGUAGEM DE S I NA IS

a¡
t.llVIL SAL^FilAL BASICO r,rN-04

¡,tIu r o.

Ë I NTERPRETEl-ltl't,'t.o DO (ì/rllGOl 1'RADUT0R

(;OD. L)O C.B.O. 0.i1.90

tr[:SCtìICAO

- Traduzi r e

DO CAÍìGO:

lnterpretar a Linguagcrn dos Sinais

I-i ES POf.I SA. D I L I DA D ES :

- Pelo serviço ev.ecutado
- Pelo ¡naterial de consumo

d'i s pos'i ção

t

equi pamentos e maìerial pernranentc â su¡

f:ìi:GUISITOS.

2? grau completo/prof issionaìizante e./ou especialização na área

PÌìcr.'ÐÇÃo cu Ìr(-tt:tSSo: corforrcr: est¿.tlclecj.cc, nes Lc p].¿uro

A'IIVID,{DES -TIPICAS 
:

- Traduzir e/ou interpretar textos
- Traduzir e/ou interpretar paìestras, conferências
- Prestar servi ço de tradução e i nterpretação em s i

de I i ngua seja necessãria sua presença como ;

- Escolas

- Hospitais
- Logradouros Públ icos

- Ve ícu los e me ios de Conlun i cações

- Tribunal de juri
- I grej as

- Executar outras at ividades de mesma natureza e

, diJcursos, eventos similares
ruações nas quais por diferença

níveì de dificuldades



li
i$
H
'i

P LA T\JO DE cAßq9s E E/\L.ARlOS,

GRUPO OCUPA.CIONAL

-rr'rut-c Do cA.ilGO:
:

coo. DO c. B - o-

' HM-oJ

DE SISTEMA BRAILLE

NIVEL'sALARIAL adstco 23

NfVEL HËDIO

TRANSCRITOR

nEScRlÇÃo Do cARGo:

tos ã t¡ntae
Transcrever para o sistema Braille textos escri-

RESPO[{SABILIDADES:

- Pelo servi ço executado

- Pel o matcri a'l de consumo '

disposição

e material Permanente a suaequ'i pantento

R EOUIS¡TOS:
2? Grau comPleto com conhec i mento esPec í f ì co '

pRo.ÐçÃo cl. ACI:SSO: Ccnforrn: esLalpJ-ecido ncste Plano

I ATIVIDADES TiPICRS: -
- Fazer adaptações grãf icas para a aPresentação de textos no

braiìle
- Utiìizar sinais grãf icos específicos do sistema braille na

.sistema

t

substitul

ção de notações do s i s tema comum.

Transcrever textos escrito.s em línquas estrangeira, esoeciaìmente irr,

glês, francês e espanhol, utilizando o sistema braille, por extenso

e abreviado, ,"rpeitedas as convenções internacionais. d

Ut i I izar cód igos específ icos e transcrever materi¿s rel at ivos .1

' ''cê, matemãtica e demais ciências exatast I s r cê , q u I m I

Ut¡lizar códiqo de musicograf ia braille e transcrever música.



PLAI{O Di: C/-t iì G O S f SALAR ICS

D ESCR I ÇAO D[ CARGOS
Gf {UI)O OCUi ;- IOiJÄL

[lairoto ÂD¡nNrsrRATtvo E opERACtotJAL f] ru ívEL t!4Éoro
tfrulo DO cÂRGo

VIDRE
DESCRTÇAO DC C/.RGO

¡ Pesar e nlstu¡ar arela, potassa, soda e outras
do baìanças e mfsturadares mecânicos ou manuais

matCri"r-p¡jmas
para efe.tua¡ a

coD. c. B.o.
8-91 .20

S U 8 (' fr -ri.l
NM-OI

aproprladas., ui
composÍ çåo do

ilirÍn
\. ldrfi"

HESPONSABILIDADES

Pelo serviço executado
Pr:l"o materiaL de consunor equipamcntos e material permanente à sua disposiçðo

REQUISITOS

- l? grau completo
. - Conhecimento específico
- Experiância mínima de l2
- Para ef ci ¡6 de Ascen

dq prgvas específ ica

OU

(doze) meses

são Funcional, a
S OU treinâmentô

exPer r enc I a sera comprovada atf r?VeS

PROr.lOÇAO OU ACESSO

Confo¡ne estabclecido neste "PLANo DE cARcos E SALARIoS',

AT I VI DADES

- Regular a baJ.ança, baseando-se na quantldade de materiais a serer:l mi stu¡ados
fabricação de vidro

pí¡ rê

- Pesar os cornponentes do vidro para fabricar o vicJro dentro das especj ftcaçõcs.
- Retillcar o peso da areia, rnedindo scu grau ou unidaCe.

- Verter os materlais na canoura do taml¡or em rnovimento, misturar¡do-os e t¡IIu¡¡¡g¡r-os
- Transportar a mfstura obtlda para o forno, através de Þrocesso mecanizado ou de rlt.rt r

tlpo, para fabrlcar o vld¡o
Encher novamente as canouras, valendo-se do transporte
portedoras, mantendo o fluxo de trabalho.

corlì vasllhas ou corrclas tr¿¡Ê'

Pode pesar e acrescentar pequenas qusntldades de adltlvos especlals, como ç¡¡'.)P, ltf
sênlco e plrltas.

- Uti I i zar mãqu inas automltlcas nü execução das operações de pesagcm
-"---I--

trolanco-a atravCs da obt"tuoçJo de un palncl e acl,onando os cornaridos,
proporçðes ¡eQue:fdas dos dlferentes conponentes.
Executar outras tarelas de nesma noLureza e nfvel de dl flcul daóe.

e mlstrrfir,t:íl

porr "'.rntf t Ð



Ct'ltJf-'>O OCU['f'ClON/1L] r'l[vrI ¡lÉoIo

l. l'l't,lt.o DO (ìÂl'ìGO: v tG I LANTT .

(:oD. L)O c. B. o. 5.83.30
¡t

I{IVEL SALARIAL B/lSICO NM-OI

ru_/u a_a[ c4llq_o ii__E_i4 lr4 ß_l c s

t";l:5CtìtcÃo DO CARGO:

- Exercer vigi lânci a nas entidades;

e saÏda de pessoas ou bens' Para

ãordemeãsegurança.

dependências e observando a entrada

atos de vioìência e ou tras inf rações
rondando suas

ev i ta r roubos ,

F{ E:ìPOI{SAEIL IDADES: '
Pelo servi ço e.Y.ecutado

- Pe'l o ¡nateria'l de consumo.' equipamentos e

dì'sposição

rnaterial pet'nranente ã s

l'ì i: G U ¡S lT OS:

fl9 grau compì eto ou (t!,' '"' '"' ''

Conhecimento específ i co ou

Experiência de l2(doze) meses

Para efeito de Ascensão Funci

vés de provas e'specíf t'cas ou

,, I ¿lì":" l) ?'?')

:

i enci a será comprovada atraonal, a exper
t re i namen to.

î)ì31'ÐçÃO CU iCtrSSO: Ccnforrn: est¡.trclecj.cc, neste Pl.a,*ro

/r'l lVt D,1DES TIPICAS :
- percorrer a. ãrea sob sua responsabil idade, atentando

nas rot i nas de serv i ço e amb i en ta i s

- vigiar a entrada e saída das pessoas, ou bens da entidade

- Tomar. as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas circunstãncias obser

vadas e val endo-se da autoridade que lhe foi outorgada'

- Prestar informações que possibilitam a. punição'dos infratorese volta ã normalidade

- Redigi r ocorrências das anormaì idades ocorridas

- Escoltar e proteger pessoas encarregadas de transportar dinheiro e valores

- Escol tar e proteger autor idades L

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nÍvel de dificuìdade.

para eventua i s anormal idades



ìpl¡rt{o DE cARGos E

:orscRiÇÃo DE cARGos

S,AL ,'in ¡c s

#
ôRUt'P OCUi'La¡rJllAL

n aporo ADilII'JlsrRA'rlvo Ë oPEnAîl0hiAt-
tt

L/ NIVEL I.,4EDIO D ruívsl suPEiì)oR

tilut-o Do cÂRGo CO'r. C.g.O

0.72,)O
SUB GñUPO

DEScn-Çf,o c'c cÂRGo

I Ðesenvolve¡ trabalho

ção de dosnças, vlsl

VISITADOIì TÁRIO

educatlvo com lrrdlvfduos e grupost

tas e cntrevlstas, Para Preservar a

¡eaLlzando camPanhas Ce P:ev3¡
saúde de uma comu ni cJacie .

NM- 0lj

RESPO NSABILiDADES

- PeIo serviço execut ado

- Pe.Io rnate¡iaI de consuno, gQUiparnentos material permarlenLe à sua disposição'e

F-roulstros

de2? grau completo/profissional i zante e/ou especial i zação

Þnor,toçÃo ou AcESSo

Confo¡me estabel"òiOo neste nPLANO DE CARG0S E.5ALARI0S"

- Faze¡ vis.itas donicl)-1aies, difundl¡

- ReaL t zar Pesqui sa de carnPo.

- Atuar ea carnp¡ha de prevenção de doenças, aplicando test.es e vaclnas-

- Esttmulã¡ a frequêncla aos servlços de sar,de."

- Colher sangue e urine, uta., enp;egandc técnlcas Iotlnelras. '<

.. Elabor¡¡ boLetlns de produção e reLatórlcs de vlsita domicillar.

- Reallza¡ cu¡atlvos slmples, apllcações de lnJeções, entrega de mcCicação'

- Desenvolver programas de. atendimentos de acordo com os probÌer¡as cncollt¡ados en cada

comunlCade, en conJunto com a equipe de saúde

- Executar out¡as ta¡e fas de nesna natureza e ;neSnO de di flculdade '

noções gerals soi:re saúde e saneamento.
ATIVIDADES TIPICAS



PLAI\JO t])f CAI'ìGOS E ÍJAI_NNIC:

G nUPO OCU f'jf.C IONAL: ¡rfvel MËD to

l- l'l'tit.o Do (lAl'?Go. rÉcru rc0 EM c0NrAB rL rDADE

to
['¡¡VEL :ALARIAL BASICO NM-oq

n[::ìcFìrcÃo DO CARGO:

- Organizar os serviços de contabiì idade em geral, organizar os docut.ntos e métodos

de escrituração nos sistemas macanizados e automatizados' para fazer cutnprir as exi

gências legais e aclministrativas

F(ESPOT{SA.EÍLIDADES: .

: Peìo serviço eY.ecutadc
- Pelo ¡naterìal de consumo, equipamentos e rnateria'l pet'manente ã s

d;sposição

f:ìi:'31.!lSlTOS.

' 29 grau completo/profìss ional izan te e/ou de especial ização

/?-./

{e,L

PIìCI.ÐçãO CU r-r(ISSO: Ccnforrn: est¡.bclecj.c<, nest¡ pJ..r¡ro

A't- I Vl D^1Dr:S T I PICAS :

- Conferìr e preparar'.todos'os documentos que exigem pagamentos, inclusive com cãlculc

e recol h imentos, se necesár io

- lnformar e orientar sobre pagamento a fornecedores e ãs unidades administrativas.

- Fazer relatóríos e levantamentos a pedido do superior imediato

- Executar balancetes diários, mensais e balanços anuais

>
- Contabiì izar todas as operações financeiras com controìe de saldos bancãrios

- Controlar saldo da conta, bens e valores a incorporar

Controlar todos os convênios fi rmados peìa unidade

- Contabilizar o sistema f inanceiro, orçamentãr io ,ç patrimoniaì

" 
:::::-::"::l::::: "l^':::::-::"::':::^. ...,^. çi^5 n.-i rn ô n¡,-rimani¡, ø r1ø


