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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 MONTAGEM EM EVENTOS 

Código da Função: 2031 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 374205 Jornada: 8 horas diárias 

                         ESCOLARIDADE EXIGIDA 
                              Ensino Médio completo 

Descrição sumária das tarefas 

 

Desempenhar atividades técnicas de suporte em cinema, teatro e eventos diversos 
pertinentes a área de som, imagem, iluminação e sistemas elétricos. Realizar manutenção 
nos equipamentos utilizados. Participar na construção de cenários  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Instalar e testar equipamentos de audiovisual e as instalações. 
2. Manejar equipamento de audiovisual, projetando filmes e coordenando o sistema 

elétrico durante as projeções. 
3. Manter, conservar, controlar os equipamentos sob sua responsabilidade. 
4. Auxiliar na operação de equipamentos de edição de imagens. 
5. Operar equipamentos eletrônicos para gravação e edição em meios disponíveis.  
6. Verificar, reparar e/ou solicitar manutenção de aparelhos e equipamentos elétricos, de 

iluminação e de som e instrumentos cenotécnicos. 
7. Afinar os refletores conforme esquema de iluminação. 
8. Instalar e operar mesas de comando de luz, de som e outros aparelhos elétricos, bem 

como das unidades fixas e móveis. 
9. Executar o roteiro de iluminação e de som. 
10. Montar e operar a aparelhagem de som que reproduz a trilha sonora do espetáculo. 
11. Elaborar o fundo musical ou efeitos sonoros especiais, ao vivo ou gravados. 
12. Operar a filmadora de vídeo para a gravação de eventos. 
13. Reparar trechos do filme que se acham em mau estado. 
14. Providenciar meios para a  confecção de cenários para os espetáculos, serviços e 

montagens, seguindo maquetes, croquis e plantas. 
15. Orientar na montagem e desmontagem de cenários. 
16. Orientar na movimentação dos instrumentos e equipamentos de palco. 
17. Requisitar material necessário à execução do trabalho. 
18. Executar tarefas de colocação de objetos de cena. 
19. Sinalizar o início e intervalos do espetáculo para atores e público. 
20. Solicitar a limpeza do espaço, durante o evento. 
21. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
22. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática. 
23. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.        
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Competências pessoais para a Função 
1. Atenção 
2. Iniciativa 
3. Trabalhar em equipe 
4. Flexibilidade 
5. Criatividade 
6. Senso de organização 
7. Agilidade 
8. Paciência 
9. Dinamismo 

10. Acuidade simétrica 
11. Habilidade manual 
12. Senso estético 
13. Acuidade auditiva 
14. Capacidade de observação 
15. Capacidade de improvisação 
16. Atenção difusa 
17. Discriminar cores 
18. Comunicação   

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.  

  


