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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: SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Código da Função: 1049 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 252305 Jornada: 8 horas diárias 

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

Descrição sumária das tarefas 
Assessorar os administradores no desempenho de suas funções. Gerenciar agenda de 
trabalho. Controlar documentos e correspondências. Atender clientes internos e externos. 
Organizar eventos e viagens e prestar serviços em idiomas estrangeiros.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços da secretaria. 
2. Gerenciar informações auxiliando na execução das tarefas administrativas e em 

reuniões, coordenando e controlando equipes e atividades. 
3. Coletar informações para consecução de objetivo e metas da Instituição. 
4. Elaborar textos profissionais especializados e outros documentos oficiais. 
5. Transcrever ditados, discursos, conferências, palestras, atas e explanações etc. 
6. Aplicar as técnicas Secretariais (arquivos, follow-up, agenda, reuniões, viagens, 

cerimoniais etc.). 
7. Orientar na avaliação e na seleção da correspondência para fins de 

encaminhamento ao Superior.  
8. Conhecer e aplicar a legislação pertinente a sua área de atuação e dos protocolos 

da Instituição. 
9. Participar de programa de treinamento, quando convocado.  

10. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 

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. Manter postura profissional  
2. Iniciativa  
3. Adaptar-se a mudanças 
4. Senso de organização 
5. Saber ouvir 
6. Bom humor 
7. Autocontrole 
8. Dinamismo 

9. Bom senso 
10. Liderança 
11. Inspirar confiança 
12. Administrar conflitos 
13. Polidez 
14. Ser comunicativo 
15. Discrição 
16. Visão holística 

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. 

 


