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

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÂO: ESTATÍSTICO 

Código da Função: 1029 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 211205 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Graduação em Estatística ou Matemática, fixado na forma da Lei Estadual Nº 15.050 de 12/04/2006. 

Descrição sumária das tarefas 
Planejar, organizar e realizar levantamentos e estudos estatísticos. Analisar e processar 
dados. Desenvolver sistemas de codificação de dados.   

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Planejar, organizar e realizar pesquisas e análises estatísticas. 
2. Programar e coordenar as fases do trabalho de coleta de dados e organizar cronograma 

para cumprimento dos prazos. 
3. Planejar, orientar e executar tarefas de tabulação de dados estatísticos, codificação e 

concentração de dados em quadros, gráficos e outras formas de exposição. 
4. Analisar e interpretar os dados estatísticos e determinação de fenômenos. 
5. Fazer relatório de análise e redigir informações sobre questões de metodologia, 

planejamento, execução e resultado das investigações. 
6. Apresentar os resultados de pesquisas.   
7. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 

comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
8. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
9. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

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

Competências pessoais para a Função 
1. Raciocínio lógico 
2. Raciocínio matemático 
3. Iniciativa 
4. Capacidade analítica 

5. Capacidade de síntese 
6. Organização 
7. Objetividade 
8. Perspicácia  

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. 

    


