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ANEXO 1 
 

 

FUNÇÃO:SECRETÁRIA 
Graduados ou graduandos do último ano em Secretariado Executivo ou 

Administração 

 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:DESIGNER MULTIMÍDIA 
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: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE MOODLE 
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. 
 

 

 


