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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 MANEJO E MEIO AMBIENTE 

Código da Função: 2029 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 321210 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Pós-médio ou Profissionalizante 

Descrição sumária das Tarefas 

 

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, organização, controle e 
fiscalização dos trabalhos de manejo e meio ambiente.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Supervisionar a execução de atividades florestais, desde a construção de viveiros 
florestais e infra-estrutura, produção de mudas e colheita florestal até o manejo de 
florestas nativas. 

2. Inventariar  florestas e planejar atividades florestais 
3. Auxiliar na elaboração de laudos e documentos técnicos 
4. Manter unidades de conservação e de produção, atuar na preservação e 

conservação ambientais; 
5. Fiscalizar e monitorar fauna e flora 
6. Auxiliar profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão 

ambiental e coordenação de equipes de trabalho 
7. Operar máquinas, equipamentos e instrumentos meteorológicos. 
8. Participar na coordenação de processos de controle ambiental, utilidades, tratamento 

de efluentes e levantamentos meteorológicos. 
9. Acompanhar e encaminhar os dados recebidos das estações meteorológicas ao 

setor competente. 
10. Orientar e acompanhar os trabalhos de preenchimento dos relatórios, garantindo a 

exatidão e qualidade das observações meteorológicas. 
11. Manter contatos com outras estações ou postos meteorológicos, servindo-se de 

comunicação formal ou codificados para receber e transmitir informações 
meteorológicas. 

12. Dar suporte na instalação de novas estações agro-meteorológico ou postos termos-
pluviométricos determinando local de instalação. 

13. Realizar análises físico-químicas e microbiológicas dos efluentes 
14. Organizar a reprodução de animais aquáticos, como peixes, camarões, mexilhões, 

ostras e rãs, dentre outros. 
15. Coletar material de reprodução de animais aquáticos 
16. Controlar sanidade e predação dos animais aquáticos 
17. Monitorar qualidade da água, alimentar, capturar e beneficiar animais aquáticos de 

viveiros, tanques e fazendas marinhas. 
18. Prestar assistência técnica e auxiliar na elaboração de projetos, orientando 

construção de instalações em fazendas aqüícolas e sistema de criação de animais 
aquáticos. 

19. Ministrar treinamentos, participar de projetos e auxiliar em aulas práticas.  

20. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, 
aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. 

21. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
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22. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de 
medição e de programas de informática. 

23. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  

Competências pessoais para a Função 
1. Habilidade manual 
2. Iniciativa 
3. Resistência física 
4. Versatilidade  

5. Adaptabilidade 
6. Senso crítico 
7. Criatividade 
8. Coragem  

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 publico.  

Requisitos para desenvolvimento 

 

Os constantes da Lei Estadual n.º 15.050 de 12 de abril de 2006.  

  


