CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 16/2019
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARREIRA DOCENTE – PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO (conforme a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996)
Par cipar da elaboração da proposta pedagógica da Ins tuição; elaborar e cumprir plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Ins tuição; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias
le vos e horas-aula estabelecidos, além de par cipar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento proﬁssional e colaborar com as a vidades de
ar culação da escola com as famílias e a comunidade.
Observação: o candidato aprovado neste Concurso Público que vier a ser inves do no cargo de
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico terá, além das atribuições do cargo
regidas pela Lei 9.394/96, as suas a vidades regulamentadas por normas internas
deste Ins tuto Federal.

CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL E
Administrador
Administrar organizações: administrar materiais, recursos humanos, patrimônio, informações,
recursos ﬁnanceiros e orçamentários; gerir recursos tecnológicos; administrar sistemas, processos,
organização e métodos; arbitrar em decisões administra vas e organizacionais. Elaborar
planejamento organizacional: par cipar na deﬁnição da visão e missão da ins tuição; analisar a
organização no contexto externo e interno; iden ﬁcar oportunidades e problemas; deﬁnir
estratégias; apresentar proposta de programas e projetos; estabelecer metas gerais e especíﬁcas.
Implementar programas e projetos: avaliar viabilidade de projetos; iden ﬁcar fontes de recursos;
dimensionar amplitude de programas e projetos; traçar estratégias de implementação;
reestruturar a vidades administra vas; coordenar programas, planos e projetos; monitorar
programas e projetos. Promover estudos de racionalização: analisar estrutura organizacional;
levantar dados para o estudo dos sistemas administra vos; diagnos car métodos e processos;
descrever métodos e ro nas de simpliﬁcação e racionalização de serviços; elaborar normas e
procedimentos; estabelecer ro nas de trabalho; revisar normas e procedimentos. Realizar controle
do desempenho organizacional: estabelecer metodologia de avaliação; deﬁnir indicadores e
padrões de desempenho; avaliar resultados; preparar relatórios; reavaliar indicadores. Prestar
consultoria administra va: prestar consultoria administra va: elaborar diagnós co; apresentar
alterna vas; emi r pareceres e laudos; facilitar processos de transformação; analisar resultados de
pesquisa; atuar na mediação e arbitragem; realizar perícias. U lizar recursos de informá ca.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
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Engenheiro Civil / Mecatrônico
Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; elaborar estudos, planejamentos, projetos e
especiﬁcações em geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, exploração de
recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. Realizar estudos de
viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e consultoria. Realizar vistoria,
perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Desempenhar a vidades de análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica. Elaborar orçamentos. Realizar a vidades de
padronização, mensuração, e controle de qualidade. Executar e ﬁscalizar obras e serviços técnicos;
conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. Elaborar projetos,
assessorando e supervisionando a sua realização. Orientar e controlar processo de produção ou
serviço de manutenção. Projetar produtos; instalações e sistemas. Pesquisar e elaborar processos.
Estudar e estabelecer métodos de u lização eﬁcaz e econômica de materiais e equipamentos, bem
como de gerenciamento de pessoal. U lizar recursos de informá ca. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Pedagogo
Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto pedagógico , de ensino
médio ou ensino proﬁssionalizante com a equipe escolar; viabilizar o trabalho pedagógico cole vo
e facilitar o processo comunica vo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas;
estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos, assessorar nas a vidades de
ensino, pesquisa e extensão; elaborar e desenvolver projetos educacionais; par cipar da
elaboração de instrumentos especíﬁcos de orientação pedagógica e educacional; Elaborar manuais
de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; par cipar de estudos de revisão de currículo e
programas de ensino; executar trabalhos especializados de administração, orientação e supervisão
educacional; par cipar de divulgação de a vidades pedagógicas; implementar programas de
tecnologia educacional; par cipar do processo de recrutamento, seleção, ingresso e qualiﬁcação
de servidores e discentes na ins tuição; elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisaextensão; u lizar recursos de informá ca; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Técnico em Assuntos Educacionais
Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem, traçando metas,
estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento do mesmo e criando ou
modiﬁcando processos educa vos em estreita ar culação com os demais componentes do sistema
educacional, para proporcionar educação integral aos alunos; elaborar projetos de extensão;
realizar trabalhos estaCs cos especíﬁcos; elaborar apos las; orientar pesquisas acadêmicas;
u lizar recursos de informá ca; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.
CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - NÍVEL D
Assistente em Administração
Prestar suporte administra vo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, ﬁnanças e
logís ca; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados,
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cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas;
u lizar recursos de informá ca; executar serviços áreas de escritório; assessorar nas a vidades de
ensino, pesquisa e extensão; acompanhar processos administra vos; par cipar da elaboração de
projetos; redigir documentos u lizando redação oﬁcial; executar outras tarefas de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Técnico de Laboratório: Eletromecânica
Preparar reagentes, peças e outros materiais u lizados em experimentos. Proceder à montagem
de experimentos reunido equipamentos e material de consumo em para serem u lizados em aulas
experimentais e ensaios de pesquisa. Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em
a vidades de campo rela vas a uma pesquisa. Proceder à análise de materiais em u lizando
métodos Dsicos, químicos, Dsico-químicos e bioquímicos para se iden ﬁcar qualita vo e
quan ta vamente os componentes desse material, u lizando metodologia prescrita. Proceder à
limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais dos laboratórios. Proceder ao
controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios. Responsabilizar-se por pequenos
depósitos e/ou almoxarifados dos setores que estejam alocados. Gerenciar o laboratório
conjuntamente com o responsável pelo mesmo. U lizar recursos de informá ca. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Técnico em Mecânica
Desenvolver desenho técnico; metrologia; materiais de construção mecânica. Atuar com ensaios
mecânicos e análise dos materiais; resistência dos materiais; elementos de máquinas; processos de
soldagem; processos de conformação mecânica; processos de usinagem; usinagem CNC; ajustagem; aﬁação de ferramentas; sistemas hidráulicos e pneumá cos; organização industrial. Aplicar
manutenção de equipamentos industriais; gestão da manutenção; lubriﬁcantes e lubriﬁcação; sistemas de produção; projetos de sistemas mecânicos; eletrotécnica básica. Interpretar normas técnicas e catálogos; segurança e higiene do trabalho.

Técnico em Tecnologia da Informação
Desenvolver sistemas e aplicações; desenvolver interface gráﬁca; aplicar critérios ergonômicos de
navegação em sistemas e aplicações; montar estrutura de banco de dados; codiﬁcar programas;
prover sistemas de ro nas de segurança; compilar programas; testar programas; aplica vos para
instalação e gerenciamento de sistemas; documentar sistemas e aplicações; realizar manutenção
de sistemas e aplicações: alterar sistemas e aplicações; alterar estrutura de armazenamento de
dados; atualizar informações gráﬁcas e textuais; converter sistemas e aplicações para outras
linguagens ou plataformas; atualizar documentações de sistemas e aplicações; fornecer suporte
técnico; monitorar desempenho e performance de sistemas e aplicações; implantar sistemas e
aplicações; instalar programas; adaptar conteúdo para médias intera vas; homologar sistemas e
aplicações junto a usuários; treinar usuários; veriﬁcar resultados ob dos; avaliar obje vos e de
projetos de sistemas e aplicações; projetar sistemas e aplicações: Iden ﬁcar demanda de mercado;
coletar dados; desenvolver leiaute de e relatórios; elaborar anteprojeto, projetos conceitual,
lógico, estrutural, Dsico e gráﬁco; deﬁnir critérios ergonômicos e de navegação em sistemas e
aplicações; deﬁnir interface de comunicação e intera vidade; elaborar croquis e desenhos para
geração de programas; projetar disposi vos, ferramentas e posicionamento de em máquinas;
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dimensionar vida ú l de sistema e aplicações; modelar estrutura de banco de dados; selecionar
recursos de trabalho: selecionar metodologias de desenvolvimento de sistemas; selecionar
linguagem de programação; selecionar ferramentas de desenvolvimento; especiﬁcar conﬁgurações
de máquinas e equipamentos (hardware); especiﬁcar máquinas, ferramentas, acessórios e
suprimentos; compor equipe técnica; especiﬁcar recursos e estratégias de comunicação e
comercialização; solicitar consultoria técnica; planejar etapas e ações de trabalho: deﬁnir
cronograma de trabalho; reunir-se com equipe de trabalho ou cliente; deﬁnir padronizações de
sistemas e aplicações; especiﬁcar a vidades e tarefas; distribuir tarefas; executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO NÍVEL C
Assistente de Aluno
Orientar os alunos nos aspectos comportamentais. Assis r os alunos nos horários de lazer. Zelar
pela integridade Dsica dos alunos. Encaminhar os alunos à assistência médica e odontológica
emergenciais, quando necessário. Zelar pela manutenção, conservação e higiene das
dependências da IFE. Assis r o corpo docente nas unidades didá co-pedagógicas com os materiais
necessários e execução de suas a vidades. U lizar recursos de informá ca. Executar outras tarefas
de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
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