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ANEXO 1 
 
 
 

FUNÇÃO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO - vagas 01 e 02 
Graduados em Secretariado Executivo, Administração ou formandos do 
último ano de Secretariado Executivo ou Administração (que estudem 

no período noturno). 
� Receber e encaminhar documentação interna; 
� Atender à coordenação e/ou divisão encaminhando suas 
demandas às instâncias competentes; 
� Auxiliar na organização de planilhas;  
� Comparecer às reuniões convocadas pela coordenação e/ou 
divisão para tratar de assuntos referentes à oferta de/dos cursos; 
� Digitação de documentos; 
� Atendimento ao público; 
� Organização de Arquivos  
� Atualização de banco de dados; 
� Atendimento pelo telefone; 
� Atendimento aos tutores e professores; 
� Recebimento e conferência de documentos; 
� Atualização de informações dos alunos, entre outros. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

FUNÇÃO:SECRETÁRIA – vaga 03 
Graduados em Secretariado Executivo 

� Utilizar planilhas para lançamentos ou pesquisas; 
� Efetuar cópia de documentos; 
� Efetuar a digitalização de documentos e manutenção de arquivos, 
físicos e eletrônicos; 
� Fornecer auxílio na alimentação e pesquisa de dados no sistema 
de convênios; 
� Efetuar o envio de fax; 
� Dar apoio em todas as rotinas administrativas necessárias ao 
bom andamento do Curso, atuando em parceria com todos os membros 
da equipe. 
� Receber e encaminhar documentação interna; 
� Atender à coordenação encaminhando suas demandas às 
instâncias competentes; 
� Auxiliar na organização de planilhas;  
� Comparecer às reuniões convocadas pela coordenação para 
tratar de assuntos referentes à oferta de/dos cursos; 
� Digitação de documentos; 
� Atendimento ao público; 
� Organização de Arquivos  
� Atualização de banco de dados; 
� Atendimento pelo telefone; 
� Atendimento aos tutores e professores; 
� Recebimento e conferência de documentos; 
� Atualização de informações dos alunos, entre outros. 
 



 
 
 

 
 
 

FUNÇÃO: WEB DESIGNER – vaga 04 e 05 
Graduandos na área de Design Gráfico, ter experiência na área de 

webdesign e gerência de conteúdo 
� Edição e Editoração em Gerenciamento de Sistema de Conteúdo 
(CMS - básico): Joomla; Wordpress e Wiki.  

 
 
 

FUNÇÃO: DESIGNER GRÁFICO – vaga 06 e 07 
Graduandos na área de Design Gráfico, ter experiência na área de 

webdesign e gerência de conteúdo 
� Produção e revisão de material gráfico multimídia e material 
gráfico impresso (material didático) voltado a Educação a Distância; 
� Participação nos projetos de Linguagem para Educação a 
Distância; 
� Design editorial (diagramação de apostila com linguagem gráfica 
para EaD); 
� Produção de material gráfico de divulgação institucional (folder, 
cartaz, banner); 
� Pesquisa e apresentação de material multimídia. 
� Desejável: conhecimento em Ilustração. 

 
 
 

FUNÇÃO:DESIGNER MULTIMÍDIA – vaga 08 
Ensino Superior completo em Design Gráfico ou Artes Visuais. 
Requisitos de Software:  Adobe Flash, After Effects, Premiere, 

Photoshop e Illustrator. 

� Animação – Motion Graphics; 
� Edição de vídeo; 
� Desejável: conhecimento em Ilustração. 
 



 
 
 
 
 
 

FUNÇÃO: GERENTE DE PROJETOS – vaga 09 
Ensino Superior completo com experiência em gerenciamento de 

projetos. 

�  Atuar no planejamento e desenvolvimento dos projetos 
educacionais da Educação a Distância, contemplando as diferentes 
áreas de conhecimento em gerenciamento.    

 
 
 

FUNÇÃO:TÉCNICO/ADMINISTRADOR DE AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM – AVA – vaga 10 e 11 
Curso Superior Completo em qualquer área e experiência comprovada 

em administração de Moodle. 
�  Abertura e configuração de salas/disciplinas no Moodle; 
�  Inclusão (inscrição) de usuários no Moodle; 
�  Backup e restauração de disciplinas no Moodle; 
�  Ministrar capacitação de usuários; 
� Administrar o Ambiente Virtual de Aprendizagem: configurar um 
perfil, atribuição de papel, etc; 
� Suporte aos usuários. 

 



 
 
 

 
 
 

FUNÇÃO: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE MOODLE – vaga 12 
Ensino superior completo ou em andamento em Ciência da 

Computação / Tecnologia da Informação / Sistemas de Informação / 
Redes / Suporte; 

Experiência com administração e suporte em ambiente LINUX; 

Conhecimento em:  
� Instalação e administração do ambiente virtual de aprendizagem  
� Moodle;  
� Instalação e administração de servidor Linux;  
� Instalação e administração de servidor web Apache;  
� Instalação e administração de servidor de banco de dados  
� Postgres;  
� Conhecimento da linguagem de consulta de banco de dados SQL;  
� Domínio de uso do editor vi, execução de atividades  
� administrativas básicas como ajustes de áreas em disco, 
aplicação  
� de patches e administração de usuários;  
� Ajustes de permissões de diretórios e arquivos;  
  
Desejável:  
� Criação de Scripts em linguagem Bash;  
� Criação de Scripts em linguagem PHP;  
� Conhecimento em Roteadores e Switches;  
� Instalação e administração de postfix, firewall, iptables, SAMBA;  
� Instalação de pacotes RPM e compilação de fontes; 

 



 
 
 

 
 
 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA – vaga 13 
Graduados em Cursos Superiores da área de Informática (Sistema de 

Informação, Ciência da Computação, Tecnólogos na área de 
Informática). 

� Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os 
usuários nas especificações e comandos necessários para sua 
utilização.  
� Operar equipamentos de processamento automatizados de 
dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados.  
� Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de 
informática, sobre qualquer falha ocorrida.  
� Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom 
funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e 
instalação de módulos, partes e componentes.  
� Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos 
equipamentos em sua área de atuação.  
� Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos 
equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos 
sistemas operacionais.  
� Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária 
para a operação e manutenção das redes de computadores.  
� Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função.  

 


