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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: ENGENHEIRO DE PESCA  

Código da Função: 1022 Carga horária: 40 horas semanais

 

CBO: 222115 Jornada: 8 horas diárias 
ESCOLARIDADE EXIGIDA 

Graduação em Engenharia de Pesca, fixado na forma da Lei Estadual Nº 15.050 de 
12/04/2006. 

Descrição sumária das tarefas 
Planejar, coordenar, executar intervenção técnico-científica em aqüicultura, pesca e 
tecnologia do pescado, bem como em atividades na área de biotecnologia e demais serviços 
voltados à aqüicultura e pesca.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Estudar as condições físicas, químicas e biológicas do ambiente aquático, 
estabelecendo métodos de exploração sem causar danos ecológicos. 

2. Planejar e dirigir projetos pesqueiros, coordenando a mão-de-obra, definindo os 
equipamentos necessários e administrando os recursos financeiros. 

3. Desenvolver estudos sobre técnicas de captura, conservação, beneficiamento e 
industrialização do pescado. 

4. Realizar investigações, por meio de métodos estatísticos, para avaliar a qualidade e 
quantidade das espécies em uma determinada região. 

5. Estudar e implantar, na área da aqüicultura, métodos de criação e reprodução de 
animais aquáticos em cativeiros, definir as instalações para o seu cultivo, 

6. Desenvolver estudos sobre o ambiente ecológico onde vive o pescado, analisando e 
classificando as espécies da fauna aquática. 

7. Investigar e experimentar processos de criação e desenvolvimento do pescado. 
8. Atuar junto às comunidades de pescadores, ensinando novas tecnologias e realizando 

planejamento sócio-econômico. 
9. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

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

11. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
12. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 

preservação ambiental. 
13. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática. 
14. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.              
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Competências pessoais para a Função 
1. Discernimento 
2. Criatividade 
3. Iniciativa  

4. Espírito empreendedor 
5. Adaptabilidade 
6. Raciocínio lógico  

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. 

                             


