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EDITAL IFRS Nº 21/2018 

ANEXO II – QUADRO DE VAGAS (Retificado em 03/04/2018) 

Código 
da vaga 

Área AC PPP PcD Formação Exigida Descrição Sumária do Cargo 
Local de Lota-

ção 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D 

01 
Técnico de Tecnologia 
da Informação 

1 1 - 
Ensino Médio + Curso 
Técnico na área de Infor-
mática 

Desenvolver sistemas e aplicações, determi-
nando interface gráfica, critérios ergonômi-
cos de navegação, montagem da estrutura 
de banco de dados e codificação de progra-
mas; projetar, implantar e realizar manuten-
ção de sistemas e aplicações; selecionar re-
cursos de trabalho, tais como metodologias 
de desenvolvimento de sistemas, linguagem 
de programação e ferramentas de desenvol-
vimento. Assessorar nas atividades de en-
sino, pesquisa e extensão. 

Reitoria (Bento 
Gonçalves) / 
Campus Rolante 

02  
Técnico de Laborató-
rio: Biologia 

1 - - 
Ensino Médio + Curso 
Técnico na área de Biolo-
gia 

Executar trabalhos técnicos de laboratório 
relacionado com a área de especialidade, re-
alizando ou orientando coleta, análise e re-
gistros de materiais e substâncias através de 
métodos específicos. 

Campus Vacaria 

03 
Técnico de Laborató-
rio: Informática  

2 1 - 
Ensino Médio + Curso 
Técnico na área de Infor-
mática 

Projetar, implantar e realizar manutenção de 
sistemas, aplicações e equipamentos de in-
formática. Administrar e gerenciar redes e la-
boratórios de informática. Instalar projetores 
e equipamentos multimídia. Manusear câme-
ras e filmadoras digitais. Planejar, organizar, 
executar ou avaliar as atividades inerentes 
ao apoio técnico-administrativo ao ensino. 

Campus Rolante 
/ Campus Vaca-
ria 
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Planejar, organizar, executar ou avaliar as 
atividades técnico-administrativas inerentes 
à pesquisa e à extensão nas Instituições Fe-
derais de Ensino. Executar tarefas específi-
cas, utilizando-se de recursos materiais, fi-
nanceiros e outros de que a Instituição Fede-
ral de Ensino disponha, a fim de assegurar a 
eficiência, a eficácia e a efetividade das ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão. Au-
xiliar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associa-
das ao ambiente organizacional.  

04 
Técnico de Laborató-
rio: Química 

1 - - 

Ensino Médio + Curso 
Técnico na área de Quí-
mica 
Registro no Conselho de 
Química – Conforme Lei 
Federal Nº 2.800, de 18 
de Junho de 1956 

Executar trabalhos técnicos de laboratório 
relacionado com a área de especialidade, re-
alizando ou orientando coleta, análise e re-
gistros de materiais e substâncias através de 
métodos específicos. 

Campus Sertão 

 

Código 
da vaga 

Área AC PPP PcD Formação Exigida Descrição Sumária do Cargo 
Local de Lota-

ção 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 

05 Engenheiro Eletricista 1 - - 

Curso superior completo 
de Engenharia Elétrica e 
Registro no Conselho 
Competente 

Elaborar e dirigir estudos e projetos de 
engenharia elétrica, estudando caracte-
rísticas e especificações e preparando 
plantas, técnicas de execução e recursos 
necessários, para possibilitar e orientar 
as fases de construção, instalação, funci-
onamento, manutenção e reparação de 
instalações, aparelhos e equipamentos 
elétricos, dentro dos padrões técnicos 
exigidos. 

Reitoria (Bento 
Gonçalves) 

 


