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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 ELETRÔNICA 

Código da Função: 2021 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 313215 Jornada: 8 horas diárias 

                            ESCOLARIDADE EXIGIDA 
                   Ensino Pós-médio ou Profissionalizante 

                                           Descrição sumária das tarefas 

 

Controlar e executar manutenções em instalações e equipamentos de emissoras de rádio, 
televisão, retransmissores de sinais de TV, rádio comunicação e demais aparelhos eletrônicos. 

  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Executar projetos e manutenções em instalações e equipamentos de emissoras de 
rádio, televisão, retransmissores de sinais de TV, rádio comunicação, informática e 
demais aparelhos eletrônicos. 

2. Instalar, testar e consertar aparelhos, equipamentos, circuitos e componentes 
eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos específicos quando necessário. 

3. Assessorar tecnicamente o recebimento de equipamentos na área de telecomunicação, 
auxiliando nas diversas unidades na conferência das especificações. 

4. Emitir relatórios, pareceres e laudos técnicos. 
5. Programar manutenções em estúdios e inspecionar o sistema operacional antes da 

entrada do programa no ar.  
6. Manter os equipamentos em funcionamento. 
7. Abrir e fechar circuitos de transmissão. 
8. Controlar a qualidade técnica da transmissão.  
9. Operar instrumentos e equipamentos necessários à realização dos serviços. 
10. Providenciar materiais necessários para a execução de serviços. 
11. Encaminhar instrumentos e equipamentos ou partes destes para empresas 

especializadas, quando necessário. 
12. Orientar operadores quanto ao uso adequado de instrumentos e equipamentos. 
13. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, 

aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. 
14. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
15. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de 

medição e de programas de informática. 
16. 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. Flexibilidade 
5. Criatividade 
6. Senso de organização  

7. Dinamismo 
8. Raciocínio sintético 
9. Raciocínio  e analítico 
10. Comunicar-se 
11. Capacidade de observação 
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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 n.º 15.050 de 12 de abril de 2006.  

 


