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

Ficha de Perfil Profissiográfico do cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: HIALOTÉCNICO 

Código da Função: 2006 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 752120 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Médio completo 

Descrição sumária das tarefas 
Fabricar e recuperar peças de vidro e cristais através de processos próprios. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Transformar tubos de vidros e cristais em utensílios de vidraria para laboratórios e 

similares por meio de modelagem, moldagem, sopro, manualmente ou operando 
equipamento de vidraria. 

2. Confeccionar, recuperar, modificar ou criar novos sistemas ou modelos de utensílios de 
vidraria. 

3. Examinar e interpretar desenhos e especificações de utensílios. 
4. Identificar os utensílios de vidraria para laboratório no que se refere a capacidade 

volumétrica e escala de graduação. 
5. Fixar internamente os elementos elétricos utilizando tinta apropriada e soldando os 

eletrodos em suas extremidades. 
6. Controlar a qualidade do produto e do processo de produção. 
7. Transportar matérias-primas e produtos de vidro e cristal de acordo com especificações 

de segurança. 
8. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. 
9. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, 

aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. 
10. Informar ao responsável imediato falhas/irregularidades que prejudiquem o bom 

andamento do serviço. 
11. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
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. Demonstrar atenção 
2. Iniciativa 
3. Trabalhar em equipe 
4. Acuidade visual  

5. Criatividade  
6. Senso de organização 
7. Habilidade manual  

Requisitos para ingresso 
1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. 
4. 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 n.º 15.050 de 12 de abril de 2006.  

  


