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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 FLORESTAL 

Código da Função: 1026 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 222120 Jornada: 8 horas diárias 

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

Descrição sumária das tarefas 
Planejar, organizar e controlar o uso de recursos naturais renováveis e ambientais, o 
reflorestamento e a conservação de zonas de bosques e exploração de viveiros de plantas. 

 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos 

naturais renováveis e ambientais. 
2. Elaborar documentação técnica e científica. 
3. Estudar o índice de crescimento das árvores e o seu cultivo em diferentes condições 

de clima, umidade relativa do ar e composição do solo.  
4. Planejar o plantio, corte e poda das árvores. 
5. Identificar as diversas espécies de árvores e definir suas características. 
6. Analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio e de outros 

fatores que contribuem para a redução da cobertura florestal e desenvolver medidas 
de prevenção e combate aos mesmos. 

7. Efetuar estudos sobre produção e seleção de sementes. 
8. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 

comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
9. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
10. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene 

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

programas de informática. 
12. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.   

Competências pessoais para a Função 
1. Discernimento 
2. Criatividade 
3. Raciocínio lógico  

4. Iniciativa  
5. Adaptabilidade  

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. 

 


