
       

1

ANEXO I (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)  

Perfil Profissiográfico das Funções componentes da Classe I  

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: ARQUITETO 

Código da Função: 1004 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 214105 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, fixado na forma da Lei Estadual Nº 15.050 de 12/04/2006.

 

Descrição sumária das tarefas 
Elaborar planos e projetos associado a arquitetura em todas as suas etapas, definir 
materiais, acabamentos, técnicas e metodologias. Analisar dados e informações. 
Fiscalizar e executar obras e serviços. Desenvolver estudos de viabilidade financeira 
econômica e ambiental.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Elaborar estudos e projetos de edificações, urbanização e paisagismo. 
2. Orientar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos de construção e reforma das 

edificações da Instituição. 
3. Elaborar todo o planejamento da construção definindo materiais, mão de obra,  custos, 

cronograma de execução e outros elementos. 
4. Coordenar e coletar dados referentes aos aspectos físicos, econômicos e outros 

fatores e realizar  estudos de urbanização que determinam a natureza, amplitude de 
ritmo de crescimento e desenvolvimento urbano do campus e suas extensões. 

5. Assessorar a Instituição sobre projetos e reformas e demais necessidades 
construtivas. 

6. Acompanhar e gerenciar o processo de aprovação dos projetos arquitetônicos junto 
aos órgãos vigentes fiscalizadores. 

7. Elaborar lay-outs de placas de obras, inaugurações e comunicação interna do campus.

 

8. Manter atualizado o cadastro das obras executadas e concluídas. 
9. Participar de programa de treinamento, quando convocado.  

10. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.  

11. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental. 

12. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos  e 
programas de informática. 

13. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Competências pessoais para a Função 

1. Demonstrar capacidade de síntese 
2. Expressar idéias graficamente 
3. Dar prova de percepção espacial 
4. Manifestar criatividade 

5. Demonstrar sensibilidade estética 
6. Atuar em equipes multidisciplinares 
7. Administrar conflitos.  

Requisitos para ingresso 
1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional 

esteja regulamentado por Lei. 
4. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. 
5. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função 

contempladas no edital de regulamentação do concurso público. 
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Requisitos para desenvolvimento 
        Os constantes da Lei Estadual nº 15.050 de 12/04/2006. 

    


