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ANEXO I (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)  
Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 

FUNÇÃO: ECONOMISTA 
Código da Função: 1014 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 251225 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Graduação em Ciências Econômicas, fixado na forma da Lei Estadual Nº 15.050 de 12/04/2006. 

Descrição sumária das tarefas 
Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de 
mercado e de viabilidade econômica, dentre outros. Participar do planejamento 
estratégico. Gerar programação econômico-financeira; examinar finanças da Instituição. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Estudar a organização da produção, métodos de comercialização, tendência do 

mercado, política de preços, estrutura de crédito, índices de produtividade e outros 
indicadores econômicos, analisando dados coletados relativos à política 
econômica, financeira, orçamentária, comercial, cambial, de créditos e outras. 

2. Elaborar modelos matemáticos, utilizando técnicas econométricas, para 
representar fenômenos econômicos. 

3. Fazer previsões de alteração de procura de bens e serviços, preços, taxas, juros, 
situação de mercado de trabalho e outros de interesse econômico. 

4. Traçar planos econômicos, baseando-se nos estudos e análises efetuados e em 
informes coletados sobre os aspectos conjunturais e estruturais da economia. 

5. Realizar mediação, perícia, arbitragem, auditoria e avaliação patrimonial. 
6. Participar de programa de treinamento, quando convocado.  
7. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 

convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
8. Preparar relatórios, planilhas, informações e pareceres técnicos para expedientes 

e processos sobre matéria própria do Órgão e proferir despachos interlocutórios e 
preparatórios de decisão superior; 

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

10. Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor. 
Competências pessoais para a Função 

1. Manter-se atualizado 
2. Trabalhar em equipe 
3. Iniciativa 
4. Capacidade de liderança 
5. Julgamento crítico 

6. Formular conceitos abstratos 
7. Raciocínio lógico 
8. Criatividade 
9. Aplicar métodos quantitativos.   

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. 
Requisitos para desenvolvimento 

Os constantes da Lei Estadual nº 15.050 de 12 de abril de 2006. 

 


