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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 PRODUÇÃO 

Código da Função: 1023 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 214905 Jornada: 8 horas diárias 

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

Descrição sumária das tarefas 
Controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços. Estabelecer planos de ações 
preventivas e corretivas. Desenvolver, testar e supervisionar sistemas, processos e métodos 
industriais. Planejar empreendimentos e atividades industriais.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros considerando a possibilidade 
de melhorias contínuas. 

2. Utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas de produção e auxiliar na 
tomada de decisões. 

3. Projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos, serviços e processos. 
4. Prever e analisar demandas, selecionar tecnologias e know-how, projetando produtos ou 

melhorando suas características e funcionalidades. 
5. Incorporar conceitos e técnicas de qualidade no processo produtivo, nos seus aspectos 

tecnológicos e organizacionais. 
6. Prever a evolução do cenário produtivo, percebendo a interação entre as organizações e os 

seus impactos sobre a competitividade. 
7. Acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a serviço da 

demanda da instituição. 
8. Compreender a inter-relação dos sistemas de produção com o meio ambiente, tanto no que 

se refere à utilização de recursos escassos, quanto à disposição final de resíduos e rejeitos, 
atento à sustentabilidade. 

9. Utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como avaliar a viabilidade 
econômica e financeira de projetos. 

10. Otimizar e gerenciar o fluxo de informações na instituição. 
11. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
12. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, 

convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
13. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
14. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 

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

de informática. 
16. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.       
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Competências pessoais para a Função 
1. Tolerância 
2. Antecipar problemas 
3. Iniciativa 
4. Raciocínio matemático  

5. Raciocínio lógico 
6. Dinamismo 
7. Senso crítico 
8. Flexibilidade  

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. 

                                  


