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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: TÉCNICO EM ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS 

Código da Função: 1051 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 411010 Jornada: 8 horas diárias 

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

Descrição sumária das tarefas 
Planejar, executar, coordenar e acompanhar as atividades relativas à sua área de 
atuação, assegurando a regularidade do desenvolvimento dos diversos processos e 
procedimentos administrativos. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as atividades das unidades 
técnicas ou administrativas de responsabilidade do respectivo órgão; 

2. Assessorar o superior hierárquico em assuntos técnicos, administrativos, jurídicos, 
acadêmicos, orçamentários, financeiros e de planejamento; 

3. Coletar e elaborar dados visando a melhoria das atividades no campo de atuação 
estabelecendo normas e critérios para a avaliação das atividades e do órgão. 

4. Viabilizar os meios para a celebração de convênios, com outros órgãos ou 
entidades, para a captação de recursos; 

5. Organizar e ministrar treinamentos, prestar assessoria técnica na elaboração de 
planos, programas, projetos em assuntos relacionados a sua área de atuação; 

6. Assessorar a administração em assuntos técnicos, administrativos, acadêmicos, 
orçamentários, financeiros, de planejamento, de recursos humanos e de 
legislação, na área específica; 

7. Elaborar e executar  projetos, planos e programas, pesquisas, levantamentos e 
diagnósticos nas áreas de Recrutamento e Seleção, Treinamento, Avaliação de 
Desempenho, Funções e Salários, Rotinas Trabalhistas, Planejamento de 
Recursos Humanos;  

8. Preparar relatórios, planilhas, informações e pareceres para expedientes e 
processos sobre matéria própria do Órgão e proferir despachos interlocutórios e 
preparatórios de decisão superior; 

9. Criar programas culturais, tais como: exposições de artes-plásticas e fotografias, 
mostras e ciclos cinematográficos, debates, espetáculos de teatro, dança e 
música, promovendo o incentivo aos valores artísticos-culturais da comunidade 
regional, programando-lhes igualmente meios de desenvolvimento; 

10. Acompanhar e avaliar o desempenho e a execução das políticas e diretrizes 
estabelecidas para a unidade administrativa; 

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

convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão em sua fase de 
Planejamento, de coordenação, de desenvolvimento, de orientação e de 
ministração; 

13. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática. 

14. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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Competências pessoais para a Função 
1. Iniciativa 
2. Trabalhar em equipe 
3. Relacionar-se com flexibilidade 
4. Capacidade de organização 
5. Administrar conflitos  

6. Capacidade de negociação 
7. Visão crítica 
8. Capacidade de comunicação  
9. Capacidade de análise. 
10. Liderança 

Requisitos para ingresso 
Não haverá ingresso nesta função - extinta ao vagar 

Requisitos para desenvolvimento 
Os constantes da Lei Estadual nº 15.050 de 12 de abril de 2006. 

  


