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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo 
informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar 
serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
• Tratar documentos: 
Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e distribuir 
documentos; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e 
faturas de pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir 
cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar 
documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos 
conforme procedimentos. 
• Preparar relatórios, formulários e planilhas: 
Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, 
fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; dar 
apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. 
• Acompanhar processos administrativos: 
Verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos 
internos; atualizar cadastro; convalidar publicação de atos; expedir ofícios e 
memorandos. 
• Atender usuários no local ou à distância: 
Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; 
atender fornecedores. 
• Dar suporte administrativo e técnico na área de recursos humanos: 
Executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo 
à área de treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e 
deveres; controlar freqüência e deslocamentos dos servidores; atuar na 
elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de 
benefícios; atualizar dados dos servidores. 
• Dar suporte administrativo e técnico na área de materiais, patrimônio e 
logística: 
Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar 
materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar 
devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; 
controlar expedição de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços 
gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços. 
• Dar suporte administrativo e técnico na área orçamentária e financeira: 
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Preparar minutas de contratos e convênios; digitar notas de lançamentos 
contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de 
compras e serviços. 
• Participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da 
instituição. 
• Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, 
fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e 
projetos. 
• Secretariar reuniões e outros eventos: 
• Redigir documentos utilizando redação oficial. 
• Digitar documentos. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e 
instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e 
recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar 
planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação 
profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); 
desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros 
disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
• Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições: 
Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos 
instituídos, rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos 
sociais, normas, códigos e legislação e sobre processos, procedimentos e 
técnicas; ensinar a otimização do uso de recursos; organizar e facilitar; 
assessorar na elaboração de programas e projetos sociais; organizar cursos, 
palestras, reuniões. 
• Planejar políticas sociais: 
Elaborar planos, programas e projetos específicos; delimitar o problema; definir 
públicoalvo, objetivos, metas e metodologia; formular propostas; estabelecer 
prioridades e critérios de atendimento; programar atividades. 
• Pesquisar a realidade social: 
Realizar estudo sócio-econômico; pesquisar interesses da população, perfil dos 
usuários, características da área de atuação, informações in loco, entidades e 
instituições; realizar pesquisas bibliográficas e documentais; estudar viabilidade 
de projetos propostos; coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados. 
• Executar procedimentos técnicos: 
Registrar atendimentos; informar situações-problema; requisitar acomodações 
e vagas em equipamentos sociais da instituição; formular relatórios, pareceres 
técnicos, rotinas e procedimentos; formular instrumental (formulários, 
questionários, etc). 
• Monitorar as ações em desenvolvimento: 
Acompanhar resultados da execução de programas, projetos e planos; analisar 
as técnicas utilizadas; apurar custos; verificar atendimento dos compromissos 
acordados com o usuário; criar critérios e indicadores para avaliação; aplicar 
instrumentos de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e programas, 
projetos e planos propostos; avaliar satisfação dos usuários. 
• Articular recursos disponíveis: 
Identificar equipamentos sociais disponíveis na instituição; identificar recursos 
financeiros disponíveis; negociar com outras entidades e instituições; formar 
uma rede de atendimento; identificar vagas no mercado de trabalho para 
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colocação de discentes; realocar recursos disponíveis; participar de comissões 
técnicas. 
• Coordenar equipes e atividades: 
Coordenar projetos e grupos de trabalho; recrutar e selecionar pessoal; 
participar do planejamento de atividades de treinamento e avaliação de 
desempenho dos recursos humanos da instituição. 
• Desempenhar tarefas administrativas: 
Cadastrar usuários, entidades e recursos; controlar fluxo de documentos; 
administrar recursos financeiros; controlar custos; controlar dados estatísticos. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 
trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança.  
Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 
• Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. 
• Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 
qualificação. 
• Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 
atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e 
parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos. 
• Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. 
• Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. 
• Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças 
transmissíveis. 
• Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico. 
• Colher material para exames laboratoriais. 
• Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. 
• Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar. 
• Executar atividades de desinfecção e esterilização. 
• Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. 
• Alimentar o paciente ou auxiliá-lo a alimentar-se. 
• Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência 
de unidades de saúde. 
• Integrar a equipe de saúde. 
• Participar de atividades de educação em saúde. 
• Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das 
prescrições de 
enfermagem e médicas. 
• Auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas 
de educação para a saúde. 
• Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes. 
• Participar dos procedimentos pós-morte. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório bem como, de áreas 
específicas, de acordo com as especialidades, preparar material, limpar 
instrumentos e aparelhos e efetuar coletas de amostra, para assegurar maior 
rendimento do trabalho e seu processamento de acordo com os padrões 
requeridos.  
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

• Fazer a assepsia de material de laboratório em geral, lavando-os e 
secando-os. 

• Limpar instrumentos e aparelhos, para conservá-los e possibilitar o seu 
uso imediato. 

• Realizar o enchimento, embalagem e rotulação dos materiais e 
equipamentos valendo-se de procedimentos aconselháveis, para 
acondicioná-los conforme determina a ordem de serviço. 

• Fazer colheitas de amostras de material utilizando técnica especial, 
instrumentos e recipientes apropriados, para possibilitar exames dessas 
substâncias. 

• Conservar e manter a limpeza do laboratório. 
• Proceder a limpeza e/ou desinfecção de utensílios e instalação de 

laboratório. 
• Auxiliar no preparo de material de laboratório para auxiliar as pesquisas. 
• Auxiliar nas pesagens, misturas e filtrações de material segundo 

processos recomendados. 
• Controlar o estoque de material usado no laboratório. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de 

dificuldade. 
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CARGO: CONTADOR 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; 
elaborar e manter atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, 
acertos e conciliação de contas; participar da implantação e execução das 
normas e rotinas de controle interno; elaborar e acompanhar a execução do 
orçamento; elaborar demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual 
do órgão; prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras; 
atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
• Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis: 
Executar a escrituração dos atos e fatos contábeis no sistema financeiro, 
orçamentário, patrimonial e de compensação, de todas as receitas, despesas, 
empenhos, convênios, movimentação de recursos financeiros e orçamentários, 
registros de baixa de contratos e convênios, incorporação e baixa de bens 
patrimoniais. 
• Elaborar e manter atualizados relatórios contábeis: 
Elaborar relatórios contábeis em consonância com as áreas de finanças, 
orçamento, patrimônio, almoxarifado, demonstrado de forma clara e objetiva, 
os resultados entre as receitas previstas e as arrecadadas e o montante das 
despesas fixadas com as realizadas. 
• Promover a prestação, acertos e conciliação de contas: 
Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo 
saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis. 
• Participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle 
interno: 
Participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle interno, 
visando atendimento da legislação e dos órgãos de controles. 
• Realizar perícias. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: PEDAGOGO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto 
pedagógico de escolas de educação infantil, de ensino médio ou ensino 
profissionalizante com a equipe escolar; viabilizar o trabalho pedagógico 
coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de 
associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
• Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos, inclusive na 
educação infantil. 
• Elaborar e desenvolver projetos educacionais. 
• Participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação 
pedagógica e educacional. 
• Organizar as atividades individuais e coletivas de crianças em idade pré-
escolar. 
• Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; 
participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino; executar 
trabalhos especializados de administração, orientação e supervisão 
educacional. 
• Participar de divulgação de atividades pedagógicas. 
• Implementar programas de tecnologia educacional. 
• Participar do processo de recrutamento, seleção, ingresso e qualificação de 
servidores e discentes na instituição. 
• Elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: PSICÓLOGO  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos 
mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de 
análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios 
emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; 
investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, 
tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e 
clínicas e coordenar equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
• Elaborar, implementar e acompanhar as políticas da instituição nas áreas de 
Psicologia Clínica, Escolar, Social e Organizacional. 
• Assessorar instituições e órgãos, analisando, facilitando e/ou intervindo em 
processos psicossociais nos diferentes níveis da estrutura institucional; 
• Diagnosticar e planejar programas no âmbito da saúde, trabalho e segurança, 
educação e lazer; atuar na educação, realizando pesquisa, diagnósticos e 
intervenção psicopedagógica em grupo ou individual. 
• Realizar pesquisas e ações no campo da saúde do trabalhador, condições de 
trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais em equipe 
interdisciplinar, determinando suas causas e elaborando recomendações de 
segurança. 
• Colaborar em projetos de construção e adaptação de equipamentos de 
trabalho, de forma a garantir a saúde do trabalhador. 
• Atuar no desenvolvimento de recursos humanos, seleção, acompanhamento, 
análise de desempenho e capacitação de servidores. 
• Realizar psicodiagnóstico e terapêutica, com enfoque preventivo e/ou curativo 
e técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim de contribuir para que o 
indivíduo elabore sua inserção na sociedade. 
• Preparar pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar. 
• Atuar junto a equipes multiprofissionais, identificando e compreendendo os 
fatores psicológicos para intervir na saúde geral do indivíduo. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na execução de 
tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; 
coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e 
correspondências; atender usuários externos e internos; organizar eventos e 
viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
• Assessorar direções: 
Administrar agenda pessoal das direções; despachar com a direção; colher 
assinatura; priorizar, marcar e cancelar compromissos; definir ligações 
telefônicas; administrar pendências; definir encaminhamento de documentos; 
assistir à direção em reuniões; secretariar reuniões. 
• Atender pessoas: 
Recepcionar pessoas; fornecer informações; atender pedidos, solicitações e 
chamadas telefônicas; filtrar ligações; anotar e transmitir recados; orientar e 
encaminhar pessoas; prestar atendimento especial a autoridades e usuários 
diferenciados. 
• Gerenciar informações: 
Ler documentos; levantar informações; consultar outros departamentos; criar e 
manter atualizado banco de dados; cobrar ações, respostas, relatórios; 
controlar cronogramas, prazos; direcionar informações; acompanhar 
processos; reproduzir documentos; confeccionar clippings. 
• Elaborar documentos: 
Redigir textos, inclusive em idioma estrangeiro; pesquisar bibliografia; elaborar 
relatórios; digitar e formatar documentos; elaborar convites e convocações, 
planilhas e gráficos; preparar apresentações; transcrever textos; taquigrafar 
ditados, discursos, conferências, palestras, inclusive em idioma estrangeiro; 
traduzir em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação 
da instituição. 
• Controlar correspondência: 
Receber, controlar, triar, destinar, registrar e protocolar correspondência e 
correspondência eletrônica (e-mail); controlar malote. 
• Organizar eventos e viagens: 
Estruturar o evento; fazer check-list; pesquisar local; reservar e preparar sala; 
enviar convite e convocação; confirmar presença; providenciar material, 
equipamentos e serviços de apoio; dar suporte durante o evento; providenciar 
diárias, hospedagem, passagens e documentação legal das direções 
(passaporte, vistos). 
• Supervisionar equipes de trabalho: 
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Planejar, organizar e dirigir serviços de secretaria; estabelecer atribuições da 
equipe; programar e monitorar as atividades da equipe. 
• Arquivar documentos: 
Identificar o assunto e a natureza do documento; determinar a forma de 
arquivo; classificar, ordenar, cadastrar e catalogar documentos; arquivar 
correspondência; administrar e atualizar arquivos. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
 


