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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: GEÓGRAFO 

Código da Função: 1034 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 251305 Jornada: 8 horas diárias 

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

Descrição sumária das tarefas 
Estudar a organização espacial por meio da interpretação e da interação dos aspectos físicos e 
humanos; regionalizar o território em escalas que variam do local ao global.   

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Realizar pesquisas e levantamentos fisiográficos, hidrográficos, climáticos, topográficos, 

toponímios e estatísticos de áreas específicas. 
2. Elaborar e supervisionar o mapeamento de regiões determinadas coletando dados e 

informações, efetuando pesquisas locais, analisando fotos aéreas e fotos-satélites. 
3. Prestar assessoramento técnico em assuntos que envolvam pesquisas geográficas.  
4. Organizar e manter arquivo cartográfico, identificando e catalogando os mapas, cartas e 

gráficos. 
5. Participar na elaboração de relatórios analíticos de acompanhamento de projetos e obras 

relacionadas ao controle da erosão, proteção do meio ambiente e outros. 
6. Monitorar o uso e a ocupação da terra, vistoriar áreas em estudos, estudar a pressão 

antrópica e diagnosticar impacto e tendência. 
7. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 

convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
8. Interpretar condições hidrológicas das bacias fluviais. 
9. Elaborar relatórios, pareceres e laudos técnicos em sua área de especialidade; 

10. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
11. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 

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

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

Competências pessoais para a Função 
1. Raciocínio espacial  
2. Raciocínio abstrato  

3. Demonstrar capacidade de síntese 
4. Trabalhar em equipes interdisciplinares

  

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. 

  


