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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: TÉCNICO EM BIBLIOTECA 

Código da Função: 2017 Carga horária: 40 horas semanais 

CBO: 415105 Jornada: 8 horas diárias ou escala de serviço. 
                            ESCOLARIDADE EXIGIDA 
                                  Ensino Médio completo 

                                              Descrição sumária das tarefas 

 

Organizar documentos e informações. Orientar e disponibilizar fonte de dados para usuários. 
Executar tarefas relacionadas com a elaboração e manutenção de arquivos, recuperação e 
preservação de informações por meios disponíveis.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e processamento técnico.  
2. Controlar e selecionar o recebimento do material bibliográfico. 
3. Efetuar o preparo físico do material bibliográfico. 
4. Auxiliar na elaboração de murais, folhetos, cartazes, manuais, painéis e na preparação 

de feiras e/ou exposições. 
5. Pesquisar, preparar, organizar e atualizar base de dados do acervo, cadastrar clientes 

e usuários, realizar a manutenção de banco de dados. 
6. Realizar levantamentos bibliográficos, pesquisas de opinião de usuários e 

disseminação das informações manuais e automatizadas. 
7. Coletar dados e elaborar relatórios estatísticos.  
8. Operar equipamentos de audiovisuais. 
9. Realizar atividades administrativas de biblioteca. 
10. Atender e orientar os usuários sobre funcionamento, utilização de materiais,  

regulamento e recursos da unidade de informação, bem como divulgar material 
bibliográfico recebido. 

11. Controlar empréstimos, devoluções e reserva de materiais bibliográficos. 
12. Revisar o estado físico dos materiais devolvidos. 
13. Executar cobrança de taxas e aplicar penalidades.  
14. Localizar material no acervo. 
15. Listar, organizar e manter atualizado o acervo e o catálogo de duplicatas e desideratas.

 

16. Executar tarefas do serviço de comutação bibliográfica e atender pedidos de outras 
instituições. 

17. Indexar títulos e artigos de periódicos.  
18. Executar atividades relacionadas a Biblioteca Digital. 
19. Colaborar nos programas de treinamento. 
20. Realizar o inventário do acervo. 
21. Guardar material nas estantes, repor fichas, organizar fisicamente o acervo. 
22. Ordenar fichas catalográficas e inseri-las no catálogo geral. 
23. Preparar tecnicamente o material para encadernação, restauração e outros reparos. 
24. Receber, conferir e organizar o controle de obras a serem restauradas e/ou 

conservadas. 
25. Solicitar ordem e silêncio nas dependências da biblioteca sempre que necessário. 
26. Dar baixa do material restaurado/conservado e encaminhar para o processamento 

físico.   
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27. Restaurar e conservar material bibliográfico e outros documentos, encadernar, gravar e 
outros procedimentos quando necessário.  

28. Proceder a desinfecção de material bibliográfico, fazer velatura e/ou remendo, 
utilizando técnicas e materiais apropriados.  

29. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
30. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

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

Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar atenção 
2. Paciência 
3. Iniciativa 
4. Trabalhar em equipe 
5. Flexibilidade 
6. Criatividade 

7. Senso de organização 
8. Capacidade de observação 
9. Dinamismo 
10. Cordialidade 
11. Capacidade de localização 
12. Comunicar-se  

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.  

   


