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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: MÚSICO 

Código da Função: 1041 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 262615 Jornada: Na forma da legislação vigente 

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

Descrição sumária das tarefas 
Compor e arranjar obras musicais. Interpretar músicas por meio de instrumentos ou voz.  
Ensaiar, aperfeiçoar e atualizar as qualidades técnicas de execução e interpretação.  
Pesquisar e criar propostas no campo musical.  Editorar partituras, transcrever, adaptar 
músicas. Pode atuar como regentes de orquestra, conjunto ou coral.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Estudar e ensaiar a partitura, para dar uma interpretação própria à obra ou ajustar-se às 

instruções do Regente do grupo instrumental.  
2. Dirigir os ensaios e atuar em concertos e recitais, como solista ou camerista.  
3. Compor, improvisar, transcrever ou adaptar músicas.  
4. Atuar como regente de orquestra, conjunto, coral.  
5. Ministrar cursos e palestras relacionados à área.  
6. Corrigir e reforçar as partituras que apresentarem falhas. 
7. Orientar a preparação de pastas com repertórios da orquestra e coral .      
8. Realizar ou participar da escolha das composições musicais a serem interpretadas. 
9. Manter organizado o arquivo musical. 

10. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
11. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 

convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão 
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. Propor soluções musicais a 

demandas específicas 
2. Demonstrar capacidade de 

liderança 
3. Trabalhar em equipe  

4. Iniciativa 
5. Manter-se tecnicamente 

atualizado em sua especialidade  

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 na Ordem dos Músicos do Brasil. 
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. 

   


