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ANEXO I – DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

Município Cargo Número de vagas 

ALTAMIRA AGENTE ADMINISTRATIVO A 3 

BELEM 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 58* 

AUXILIAR DE SERVICO A 2 

TÉCNICO A - ADMINISTRAÇÃO 8 

TÉCNICO A - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

3 

TÉCNICO A - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – SUPORTE 
4 

TÉCNICO A - BIBLIOTECONOMIA 1 

TÉCNICO A - BIOLOGIA 1 

TÉCNICO A - BRAILE 1 

TÉCNICO A - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8 

TÉCNICO A - CIÊNCIAS ECONOMICAS 2 

TÉCNICO A - CIÊNCIAS SOCIAIS 1 

TÉCNICO A - COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 

TÉCNICO A - DIREITO 5 

TÉCNICO A - ENFERMAGEM 1 

TÉCNICO A - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 

TÉCNICO A - ENGENHARIA ELETRICA 1 

TECNICO A - FISIOTERAPIA 3 

TÉCNICO A – LETRAS / LÍNGUA INGLESA 1 

TÉCNICO A - LETRAS / LIBRAS 2 

TÉCNICO A - MEDICINA VETERINÁRIA 1 

TÉCNICO A - PEDAGOGIA 9 

TÉCNICO A - PSICOLOGIA 1 
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TÉCNICO DE LABORATORIO A 1 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM A 3 

BARCARENA 
AGENTE ADMINISTRATIVO A 2 

MOTORISTA A 1 

CAMETÁ 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 1 

MOTORISTA A 1 

TÉCNICO A - BIBLIOTECONOMIA 1 

TÉCNICO A - PEDAGOGIA 1 

CASTANHAL 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 6 

AUXILIAR DE SERVICO A 1 

TÉCNICO A - BIBLIOTECONOMIA 1 

CONCEICAO DO 

ARAGUAIA 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 10* 

MOTORISTA A 1 

TÉCNICO A - BIBLIOTECONOMIA 1 

TÉCNICO A - PEDAGOGIA 1 

IGARAPE ACU 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 2 

MOTORISTA A 1 

TÉCNICO A - BIBLIOTECONOMIA 1 

TÉCNICO A - PEDAGOGIA 1 

MARABA 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 1 

ARTIFICE DE MANUTENCAO A 1 

AUXILIAR DE SERVICO A 1 

MOTORISTA A 1 

TÉCNICO A – LETRAS / LIBRAS 1 

TÉCNICO A - PEDAGOGIA 1 

MOJU 
AGENTE ADMINISTRATIVO A 3 

MOTORISTA A 1 
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TÉCNICO A - PEDAGOGIA 1 

PARAGOMINAS 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 3 

ARTIFICE DE MANUTENCAO A 1 

MOTORISTA A 2 

TÉCNICO A - BIBLIOTECONOMIA 1 

TÉCNICO A - ENGENHARIA AMBIENTAL 1 

TÉCNICO EM INFORMATICA A 1 

REDENÇÃO 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 2 

MOTORISTA A 1 

TÉCNICO A - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – SUPORTE  
1 

SALVATERRA 
AGENTE ADMINISTRATIVO A 4 

AUXILIAR DE SERVICO A 1 

SANTAREM 
AGENTE ADMINISTRATIVO A 13* 

TÉCNICO A - BIBLIOTECONOMIA 1 

SAO MIGUEL DO 

GUAMA 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 2 

AUXILIAR DE SERVICO A 1 

TÉCNICO A - BIBLIOTECONOMIA 1 

TÉCNICO A - PEDAGOGIA 1 

TUCURUI 

AGENTE ADMINISTRATIVO A 4 

MOTORISTA A 1 

TÉCNICO DE LABORATORIO A 1 

TÉCNICO EM INFORMATICA A 1 

VIGIA DE NAZARÉ 
AGENTE ADMINISTRATIVO A 3 

TÉCNICO A - PEDAGOGIA 1 

 

TOTAL 218 

 

*Vagas com percentual destinados a PcD. 



 

 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

 Trav. Djalma Dutra, s/ nº – Telégrafo / CEP: 66.113-010  

Belém-Pará 

 

 

ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

 

Cargo Descrições das Atribuições Requisitos Vencimentos 

AGENTE  

ADMINISTRATIVO A 

Realizar atividades de nível médio de 

complexidade mediana e natureza 

repetitiva, abrangendo  

a supervisão dos trabalhos  

administrativos  desenvolvidos  por  

equipes  auxiliares;  apoiar  

administrativa e tecnicamente a 

autoridade hierárquica superior, 

envolvendo a execução, sob  

supervisão  e  orientação  direta,  

administrativa,  técnica  e  frequente,  

de  trabalhos  em  que  se apliquem 

leis, regulamentos e normas referentes 

à administração geral e específica, 

bem como  

de  trabalhos  que  envolvam  a  

aplicação  das  técnicas  de  pessoal,  

orçamento,  organização,  

métodos,  material,  classificação,  

codificação,  catalogação  e  

arquivamento,  mediante  

supervisão e coordenação de papéis e 

documentos e sua conversão; atender 

ao público em  

questões ligadas às unidades 

burocráticas. 

Certificado de 

conclusão do curso 

de nível médio  

(antigo  segundo  

grau)  expedido  por 

instituição pública ou 

particular de ensino 

reconhecida por 

órgão oficial. 

R$ 909,86 

 

ARTIFICE DE 

MANUTENCAO A 

Realizar a manutenção de instalações 

elétricas e hidráulicas, e aparelhos; 

instalar aparelhos  

hidrosanitários; efetuar serviços de 

carpintaria, marcenaria e pintura em 

prédios; trabalhar com  

solda elétrica. 

Certificado de 

conclusão do curso  

de  nível  médio  

expedido  por  

instituição  de  ensino 

devidamente 

reconhecida pelo 

órgão competente. 

R$ 880,00 
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AUXILIAR DE SERVICO A 

Desenvolver atividades de vigilância 

de prédios, bem como fiscalização e 

orientação à entrada e saída de 

pessoas nos prédios  da  Universidade;  

zelar  pela  limpeza,  conservação  e  

manutenção  das  instalações internas 

e externas, mobiliários e 

equipamentos; desenvolver atividades 

gerais em almoxarifados; auxiliar o 

embarque e desembarque de volumes. 

Certificado de  

conclusão  do  curso  

de  nível  fundamental  

expedido  por  

instituição  de  ensino 

devidamente 

reconhecida pelo 

órgão competente. 

R$ 880,00 

 

MOTORISTA A 

Dirigir e  manobrar  veículos  e  

transportar  pessoas,  cargas  ou  

valores;  realizar  verificações  e  

manutenções  básicas  do  veículo  e  

utilizar  equipamentos  e  dispositivos  

especiais,  tais  como sinalização 

sonora e luminosa; trabalhar segundo 

normas de segurança, higiene, 

qualidade e proteção ao meio 

ambiente. 

Certificado de  

conclusão  do  curso  

de  nível  fundamental  

expedido  por  

instituição  de  ensino 

devidamente 

reconhecida por 

órgão oficial e 

Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) 

categoria  

“C”, “D” ou “E”. 

R$ 880,00 

 

TÉCNICO A - 

ADMINISTRAÇÃO 

Realizar atividades de supervisão, 

programação, coordenação ou 

execução especializada (em grau de 

maior complexidade) e de execução 

qualificada, em grau de mediana 

complexidade, sob supervisão superior, 

referentes a estudos; realizar análises 

e projetos inerentes ao campo da 

administração de pessoal, material, 

orçamento, organização e métodos e 

comunicações;  

planejar, organizar e supervisionar os 

serviços técnicos administrativos, a 

utilização de recursos humanos, 

materiais e financeiros, relações 

públicas e outros para assegurar a 

correta aplicação, produtividade e 

eficiência dos referidos serviços. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Administração 

expedido por 

instituição de ensino 

superior reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão de 

classe. 

R$ 1.515,30 
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TÉCNICO A - ANALISTA 

DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – 

SUPORTE  

Planejar e coordenar o serviço de 

manutenção da infraestrutura de 

equipamentos de informática, software 

e de redes locais e a distância. 

Administrar Data Center. Prestar 

suporte técnico aos clientes externos e 

internos em sistemas operacionais, 

redes de computadores e sistemas 

distribuídos, Planejar e executar 

atividades relativas a eventos de 

videoconferência, webconferência e 

outras ferramentas de suporte a 

educação a distância. Gerenciar 

políticas de segurança de informações 

incluindo o acesso dos usuários, cópias 

de segurança e outras atividades 

relativas à segurança de dados. 

Instalar e configurar servidores de 

acesso, banco de dados (MySQL e 

PostgreSQL), firewall (pfSense), Proxy, 

de aplicações, de E-mail e DNS, 

Bridge's, VLANs e Roteadores de 

Borda (Mikrotik), Servidor de máquina 

virtual. (xenServer e Virtual Box) com 

tecnologias de software livre. 

Configuração de Redes Linux e de 

Active Directory (AD). Projetar, 

modelar e implantar soluções de 

software e hardware para redes de 

computadores. Atuar como consultor 

na área de manutenção de redes, 

equipamentos e sistemas. Desempenhar 

outras atividades compatíveis com sua 

formação, inclusive relativas à 

capacitação de usuários. Acompanhar 

o funcionamento de redes locais e de 

longa distância, interferindo para a 

recuperação de falhas de acesso, 

causadas por hardware ou software. 

Executar as atividades relativas às 

políticas e normas internas. Assessorar 

as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, nas ações que envolvam 

suporte de informática. 

Diploma de curso de 

graduação de Nível 

Superior em Ciência 

da Computação, 

Sistemas de 

Informação, 

Engenharia da 

Computação, 

Engenharia Elétrica 

ou curso superior de 

tecnologia na área de 

Computação, 

Processamento de 

Dados ou 

Informática, expedido 

por Instituição de 

Ensino Superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação. 

R$ 1.515,30 

 



 

 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

 Trav. Djalma Dutra, s/ nº – Telégrafo / CEP: 66.113-010  

Belém-Pará 

 

TÉCNICO A - ANALISTA 

DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

Desenvolver e implantar sistemas 

informatizados, dimensionando 

requisitos e funcionalidades do 

sistema, especificando sua arquitetura, 

escolhendo ferramentas de 

desenvolvimento, especificando 

programas, codificando aplicativos; 

administrar ambientes informatizados; 

utilizar métodos, padrões e 

ferramentas de apoio (CASE) à 

engenharia de software, tais como 

UML (Linguagem de Modelagem 

Unificada), linguagens de 

programação e ferramentas de 

desenvolvimento estabelecidas na 

metodologia de desenvolvimento de 

sistemas relacionadas à PHP, 

ColdFusion, PostgreSQL, MySQL e 

SQL Server; prestar suporte técnico ao 

cliente e realizar capacitações 

relacionadas a sistemas e tecnologias; 

coordenar projetos e oferecer soluções 

para ambientes informatizados; 

pesquisar tecnologias em informática. 

Elaborar documentação técnica, 

estabelecer padrões, atuar em projetos 

e executar outras atividades inseridas 

no âmbito de suas atribuições. 

Implantar padrões e normas de 

qualidade e governança de tecnologia 

da informação e segurança da 

informação. Assessorar as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, nas 

ações que envolvam suporte de 

informática. 

Diploma de curso de 

graduação de Nível 

Superior em Ciência 

da Computação, 

Sistemas de 

Informação, 

Engenharia da 

Computação ou curso 

superior de 

tecnologia na área de 

Computação, 

Processamento de 

Dados ou 

Informática, expedido 

por Instituição de 

Ensino Superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação. 

R$ 1.515,30 

 

TÉCNICO A - 

BIBLIOTECONOMIA 

Desenvolver atividades de 

planejamento, supervisão, 

coordenação, orientação e execução 

referentes à pesquisa, estudos e 

registro bibliográfico de documento e 

informação. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Biblioteconomia 

expedido por 

instituição de ensino 

superior reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão de 

classe. 

R$ 1.515,30 
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TÉCNICO A - BIOLOGIA 

Estudar seres vivos, desenvolver 

pesquisas na área de biologia, biologia 

molecular, biotecnologia, biologia 

ambiental e epidemiologia e 

inventariam biodiversidade. Organizar 

coleções biológicas, manejar recursos 

naturais, desenvolver atividades de 

educação ambiental. Realizar 

diagnósticos biológicos, moleculares e 

ambientais, além de realizar análises 

clínicas, citológicas, citogênicas e 

patológicas.  

 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior na área de 

biologia expedido por 

instituição de ensino 

superior reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão de 

classe. 

R$ 1.515,30 

TÉCNICO A - BRAILE 

Acompanhar a educação de alunos 

com necessidades educativas especiais 

orientando-os a ler e escrever em 

português e em braile, calcular, 

expressar-se, resolver problemas e as 

atividades da vida diária, desenvolver 

habilidades, atitudes e valores; 

desenvolvem atividades funcionais e 

programas de estimulação essencial. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior com 

habilitação na área 

de Braile, expedido 

por instituição de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão  

de classe, quando 

houver. 

R$ 1.515,30 

 

TÉCNICO A - CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

Desenvolver atividades de supervisão, 

coordenação ou execução relativa à 

administração financeira e 

patrimonial, contabilidade e auditoria, 

compreendendo análise, registro e 

perícia contábil de balancetes, 

balanços e demonstrativos contábeis. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em Ciências 

Contábeis expedido 

por instituição de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão  

de classe. 

R$ 1.515,30 
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TÉCNICO A - CIENCIAS 

ECONÔMICAS 

Analisar o ambiente econômico; 

elaborar e executar projetos de 

pesquisa econômica, de mercado e de 

viabilidade econômica, entre outros; 

participar do planejamento estratégico 

e de curto prazo, e avaliar políticas de 

impacto coletivo para o governo, 

ONGs e outras  

organizações; gerir programas 

econômico-financeiros. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Economia expedido 

por instituição de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão de 

classe. 

R$ 1.515,30 

 

TÉCNICO A - CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

Realizar estudos e pesquisas sociais, 

econômicas e políticas; participar da 

gestão territorial e sócio-ambiental; 

estudar o patrimônio arqueológico; 

gerir patrimônio histórico e cultural. 

Realizar pesquisa de mercado. 

Participar da elaboração, 

implementação e avaliação de políticas 

e programas públicos; organizar 

informações sociais, culturais e 

políticas. Elaborar documentos 

técnico-científicos. 

Diploma do curso de 

graduação superior 

em Ciências Sociais 

expedido por 

Instituição 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

 

R$ 1.515,30 

TÉCNICO A - 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Recolher, redigir, registrar através de 

imagens e de sons, interpretar e 

organizar informações e notícias a 

serem difundidas, expondo, analisando 

e comentando os acontecimentos. 

Fazer seleção, revisão e preparo 

definitivo das matérias jornalísticas a 

serem divulgadas nos meios de 

comunicação. Desenvolver 

propaganda e promoções. Implantar 

ações de relações públicas, planejar e 

executar cerimonial e assessoria de 

imprensa. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Comunicação Social 

expedido por 

instituição de ensino 

superior reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação. 

R$  1.515,30 
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TÉCNICO A - DIREITO 

Prestar assessoria jurídica, sugerir e 

recomendar providências para 

resguardar os interesses e dar 

segurança aos atos e decisões da 

Administração; acompanhar  

processos administrativos e judiciais 

de interesse da Administração, 

tomando as providências necessárias 

para bem curar os interesses da 

Administração; avaliar provas 

documentais e orais. Ajuizamento e 

acompanhamento de execuções fiscais; 

mediar questões, assessorar 

negociações e, quando necessário, 

propor defesas e recursos aos órgãos 

competentes. Analisar contratos 

firmados, avaliando os riscos neles 

envolvidos, com vistas a garantir 

segurança jurídica e lisura em todas as 

relações jurídicas travadas entre o ente 

público e terceiros; Recomendar 

procedimentos internos de caráter 

preventivo com o escopo de manter as 

atividades da Administração afinadas 

com os princípios que regem a 

Administração Pública – princípio da 

legalidade; da publicidade; da 

impessoalidade; da moralidade e da 

eficiência; elaborar modelos de 

contratos administrativos; elaborar 

pareceres sempre que solicitado; 

redigir correspondências que envolvam 

aspectos jurídicos relevantes. 

Diploma do curso de 

graduação de 

Bacharel em Direito 

expedido por 

instituição de ensino 

superior reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação. 

R$ 1.515,30 

 

TÉCNICO A - 

ENFERMAGEM 

Realizar consultas, atividades de 

supervisão e coordenação de ações 

básicas de atenção na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde, nas 

diversas etapas da vida, de crianças, 

jovens e adultos; acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil; 

acompanhamento da mulher na fase 

gestacional, parto e puerpério. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Enfermagem 

expedido por 

instituição de ensino 

superior reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão de 

classe. 

R$  1.515,30 
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TÉCNICO A - 

ENGENHARIA 

AMBIENTAL 

Avaliar o impacto do desenvolvimento 

tecnológico sobre a qualidade de vida, 

considerando importantes restrições 

não técnicas, resultantes de fatores 

legais, sociais, econômicos estéticos e 

humanos, levando em conta a 

interação da tecnologia com o meio 

ambiente, tanto físico como biológico e 

social; examinar qualitativa 

quantitativamente as modificações 

introduzidas no mesmo espaço físico 

territorial,  participar de auditorias 

ambientais; desenvolver gestão e 

planejamento ambiental; controlar a 

qualidade ambiental, no que diz 

respeito a redes de monitoramento e 

vigilância; verificar as redes de 

saneamento, analisando os riscos 

ambientais provocados; realizar 

perícias, emitir e assina laudo técnicos 

e pareceres em questão da 

competência; elaborar projetos ou 

planos de manejo e recuperação de 

recursos e ambientes; atender às 

normas de higiene e de segurança de 

trabalho; planejar e organizar 

qualificação, capacitação e 

treinamento dos técnicos e demais 

servidores; analisar e dar parecer 

sobre a aprovação de plantas 

projetados em áreas que incidam 

limitações ambientações; executar 

outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao 

seu cargo 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Engenharia 

Ambiental expedido 

por instituição de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão de 

classe. 

R$  1.515,30 
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TÉCNICO A - 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

Controlar perdas potenciais e reais de 

processos, produtos e serviços ao 

identificar, determinar e analisar 

causas de perdas, estabelecendo plano 

de ações preventivas e corretivas; 

desenvolver, testar e supervisionar 

sistemas, processos e métodos 

industriais; planejar empreendimentos 

e atividades industriais e coordenar 

equipes, treinamentos e atividades de 

trabalho. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Engenharia de 

Produção expedido 

por instituição de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão  

de classe. 

R$  1.515,30 

 

TÉCNICO A - 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

Executar serviços elétricos, eletrônicos 

e de telecomunicações, analisando 

propostas técnicas, instalando, 

configurando e inspecionando sistemas 

e equipamentos, executando testes e 

ensaios. Projetar, planejar e 

especificar sistemas e equipamentos 

elétricos, eletrônicos e de 

telecomunicações e elaboram sua 

documentação técnica; coordenar 

empreendimentos e estudar processos 

elétricos, eletrônicos e de 

telecomunicações. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Engenharia Elétrica 

expedido por 

instituição de ensino 

superior reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão  

de classe. 

R$ 1.515,30 
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TECNICO A - 

FISIOTERAPIA 

Avaliar a necessidade da atuação 

fisioterápica; selecionar pacientes 

aptos a receber o tratamento 

fisioterapêutico; traçar, supervisionar 

e avaliar planos de tratamentos que 

envolvam assistência respiratória e 

postural; monitorar o uso de 

medicamentos; avaliar ritmo cardíaco; 

prestar assistência a pacientes sem 

condições de ambulação; discutir com 

a equipe multiprofissional as 

estratégias de mudança de 

procedimentos, oxigenioterapia; 

avaliar e intervir na mecânica 

ventilatória; acompanhar e orientar 

cuidadores ou monitores na execução 

de procedimentos que melhorem a 

mecânica ventilatória de pacientes 

imobilizados; atender pacientes e 

clientes para prevenção, habilitação e 

reabilitação de pessoas, utilizando 

protocolos e procedimentos específicos 

de fisioterapia; realizar diagnósticos 

específicos; analisar condições dos 

pacientes e clientes; orientar pacientes, 

clientes, familiares, cuidadores e 

responsáveis; desenvolver programas 

de prevenção, de promoção da saúde e 

de qualidade 14 de vida; executar 

outras atividades que sejam inerentes à 

formação profissional. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Fisioterapia expedido 

por instituição de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão de 

classe. 

R$  1.515,30 

 

TÉCNICO A – LETRAS 

(LÍNGUA INGLESA) 

Realizar pesquisas nas áreas de 

lingüística e literatura; orientar 

alunos; realizar atividades 

pedagógico-administrativas de 

avaliação e de qualificação 

profissional; organizar a produção do 

conhecimento na área; divulgar 

conhecimentos científicos. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em Letras, 

com habilitação em 

Língua Inglresa, 

expedido por 

instituição de ensino 

superior reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação. 

R$ 1.515,30 
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TÉCNICO A – LETRAS 

(LIBRAS) 

Traduzir, na forma escrita e/ou oral, 

textos e imagens de qualquer natureza, 

de um idioma para outro, considerando 

as variáveis culturais, bem como os 

aspectos terminológicos e estilísticos, 

tendo em vista um público-alvo 

específico. Interpretar oralmente e/ou 

na língua de sinais, de forma 

simultânea ou consecutiva, de um 

idioma para outro, discursos, debates, 

textos, formas de comunicação 

eletrônica, respeitando o respectivo 

contexto e as características culturais 

das partes. Tratar das características e 

do desenvolvimento de uma cultura, 

representados por sua linguagem; 

fazer a crítica dos textos.  

 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em Letras, 

com habilitação na 

Língua Brasileira de 

Sinais, expedido por 

instituição de ensino 

superior reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação. 

R$ 1.515,30 

TÉCNICO A - MEDICINA 

VETERINÁRIA 

Praticar clínica médica veterinária em 

todas as suas especialidades; 

contribuir para o bem-estar animal; 

poder promover saúde pública e defesa 

do consumidor; exercer defesa 

sanitária animal; desenvolver 

atividades de pesquisa e extensão; 

atuar nas produções industrial e 

tecnológica e no controle de qualidade 

de produtos. Fomentar produção 

animal; atuar nas áreas comercial 

agropecuária, de biotecnologia e de 

preservação ambiental; elaborar 

laudos, pareceres e atestados. 

Diploma de curso de 

graduação de nível 

superior em Medicina 

Veterinária, expedido 

por instituição de 

ensino reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação e registro 

no órgão de classe. 

R$  1.515,30 
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TÉCNICO A - 

PEDAGOGIA 

Assessorar as coordenações na 

atualização e reestruturação dos 

projetos pedagógicos dos cursos; 

orientar quanto ao desenvolvimento do 

programa de monitoria; participar da 

elaboração do plano departamental; 

participar de reuniões promovidas 

pelos departamentos, quando 

solicitado; sugerir e discutir propostas 

que promovam o exercício de um 

ensino dinâmico e articulado, 

garantindo a indissociabilidade entre 

teoria e prática; assessorar o processo 

de avaliação do desempenho docente 

coordenado pelas chefias de 

departamento e coordenação do curso; 

orientar na elaboração dos planos de 

ensino; discutir situações que os levem 

a refletir sobre sua prática 

pedagógica; assessorar na elaboração 

do Plano Individual de Trabalho (PIT); 

orientar nos processos de avaliação da 

aprendizagem; acompanhar o 

desenvolvimento do programa de 

monitoria; orientar sobre a vida 

acadêmica no âmbito da UEPA; 

mediar o relacionamento professor-

aluno; sugerir a promoção de eventos 

científicos 17 que favoreçam a 

construção do conhecimento; 

contribuir para a melhoria da 

aprendizagem dos acadêmicos; 

oferecer um serviço técnico 

pedagógico a todos os envolvidos no 

processo educativo; emitir parecer em 

assuntos de sua competência; apoiar 

pedagogicamente os projetos e 

programas no âmbito dos cursos; 

compor comissões e/ou grupos de 

trabalho observando seu campo de 

competência; assessorar no 

planejamento, execução e avaliação 

das ações inerentes aos cursos de 

graduação; assessorar concursos e 

processos seletivos. 

Diploma do curso de 

graduação de nível 

superior em 

Pedagogia expedido 

por instituição de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação. 

R$ 1.515,30 
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TÉCNICO A - 

PSICOLOGIA 

Avaliar o desenvolvimento emocional e 

os processos mentais  de  indivíduos,  

de  grupos  e famílias,  com  a  

finalidade  de  análise,  tratamento  e  

orientação;  diagnosticar  e  avaliar  os 

distúrbios  emocionais  e  mentais  e  

de  adaptação  social,  acompanhando  

o(s)  paciente(s) durante  o  processo  

de  tratamento  ou  cura;  avaliar  e  

acompanhar  os  processos  de  

trabalho; recrutar e selecionar 

profissionais, e coordenar equipes. 

Diploma  do  curso  

de  graduação  de  

nível  superior  em  

Psicologia  expedido  

por  instituição  de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação, com 

registro no órgão de 

classe. 

R$  1.515,30 

 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO A 

Realizar coleta de amostras para 

exames de sangue, secreções, linfa; 

realizar, sob supervisão  

do  Bioquímico,  exames  de  patologia  

clínica,  pesquisa  de  anticorpos  

irregulares,  prova  de  

compatibilidade, prova reversa, teste 

de antiglobulina direta, pesquisa de  

antígeno DU fraco,  

controle  de  qualidade  dos  reagentes  

e  exames;  supervisionar  a  

esterilização  do  laboratório;  

atuar na captação de doadores de 

sangue; realizar análise físico-química 

e microbiológica da  

água  em  geral;  auxiliar  nas  aulas  

práticas  de  laboratório;  participar  

de  reuniões  

administrativas/docentes.  

Requisitos para Provimento 

Certificado  de  conclusão  do  curso  

de  nível  médio,  acrescido  de  curso  

de  Técnico  de  

Laboratório,  expedido  por  instituição  

pública  ou  particular  de  ensino  

reconhecida  por  órgão  

oficial, com registro em conselho de 

classe. 

Certificado de 

conclusão do curso 

de nível médio, 

acrescido de curso de 

Técnico de 

Laboratório ou afins, 

expedido por 

instituição de ensino 

devidamente 

reconhecida por 

órgão oficial, com 

registro em conselho 

de classe. 

R$  955,34 
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TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM A 

Prestar cuidados aos doentes conforme 

estabelecido; administrar a medicação 

prescrita, fazer  

curativos simples e controlar os sinais  

vitais  do paciente; executar 

tratamentos diversos, tais  

como:  lavagens,  sondagens,  

aspirações,  nebulizações,  entre  

outros;  colher  material  para  

exame de  laboratório;  auxiliar  o  

médico  durante  a  realização  de  

exames  e  tratamento;  operar  o  

equipamento de esterilização; fazer as 

anotações devidas no prontuário do 

doente; auxiliar nas  

intervenções  cirúrgicas;  retirar,  

lavar,  secar  e  lubrificar  todo  o  

material  cirúrgico;  dispor  os  

instrumentos cirúrgicos sobre a mesa 

apropriada; conferir o material 

cirúrgico. 

Certificado de 

conclusão do curso 

de nível médio, 

acrescido de curso de 

Técnico de 

Enfermagem, 

expedido por 

instituição de ensino 

devidamente 

reconhecida por 

órgão oficial, com 

registro em conselho 

de classe. 

R$ 955,34 
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TÉCNICO EM 

INFORMATICA  

Efetuar análise qualitativa  dos  

documentos  a  serem  digitados;  

devolver  documentos  com  

informações  insuficientes  às  

especificações  do  programa  de  

entrada  de  dados; preparar  os  

documentos a serem digitados; 

selecionar os disquetes necessários à 

execução das tarefas,  

a fim de incluir e alterar diversos 

dados através da digitação; gravar as 

informações digitadas  

nos  respectivos  arquivos,  em  

disquete  ou  winchester,  para  

posterior  processamento  das  

informações e impressão dos 

relatórios; efetuar  back up  de todos 

os arquivos ao término de  

cada  processamento  para  efeito  de  

segurança;  acompanhar  ou  executar  

a  instalação  dos  

equipamentos, bem como chamar o 

técnico quando o equipamento 

necessitar de manutenção  

corretiva  e  preventiva;  arquivar  os  

disquetes,  controlando  sua  utilização,  

classificando-os  de  

acordo  com  os  critérios  

apropriados;  executar  atividades  

relativas  à  guarda,  conservação,  

segurança e controle de áreas 

magnéticas, manuais e/ou documentos. 

Certificado de 

conclusão do curso 

de nível médio 

(antigo segundo 

grau), acrescido de 

curso de Técnico de 

Informática, expedido 

por instituição 

pública ou particular 

de ensino 

reconhecida por 

órgão oficial. 

R$ 955,34 

 


