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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 MUSEOLOGIA 

Código da Função: 2032 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 371210 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Pós-médio ou Profissionalizante 

Descrição sumária das Tarefas 

 

Auxiliar especialistas das diversas áreas do museu, nos trabalhos de organização, 
conservação, pesquisa e a difusão de documentos e objetos de caráter histórico, artístico, 
científico, literário e ciências naturais ou de outra natureza. Taxidermizar animais, 
conservando a sua forma natural, pesquisando as características e o habitat.   

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Elaborar fichários e índices

 

diversos, segundo o tipo, valor, época e autor, para o 
controle das coleções.  

2. Atender aos pesquisadores, permitindo-lhes o acesso ao material não exibível ao 
público seja de valor histórico ou científico.  

3. Executar, sob orientação, trabalhos de conservação e limpeza do acervo.  
4. Receber e acompanhar visitantes ou grupos de visitantes, indicando setores e 

fornecendo informações de objetos expostos.  
5. Fazer explanações sobre as exposições realizadas dentro e fora da sede. 
6. Aplicar questionários ou outro sistema de aferição de aproveitamento em integrantes 

de grupos de "visitas guiadas".  
7. Participar no planejamento e auxiliar na execução de atividades concernentes ao 

funcionamento do museu, inclusive as administrativas.  
8. Auxiliar no processamento técnico de acervo museológico.  
9. Coletar material para o acervo do museu. 
10. Executar trabalhos para conservação de animais mortos, utilizando tratamentos 

adequados para mantê-los com aparência de vivos.  
11. Manipular soluções químicas a serem utilizadas na preparação de peles de 

vertebrados.  
12. Dissecar o animal a fim de obter as partes  necessárias para recomposição.  
13. Confeccionar armação e dar acabamento para recomposição reproduzindo a atitude e 

a forma natural do animal.  
14. Confeccionar dioramas, pesquisando as características naturais do animal e seu 

habitat. 
15. Preparar material parasitológico (ectoparasitos e endoparasitos), genético 

(cromossomos e DNA) e anatômico em via úmida (tecidos e órgãos) e seca (crânios, 
esqueletos e peles).  

16. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
17. Trabalhar conforme as normas e procedimentos de segurança e higiene.  
18. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática.  
19. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.      
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Competências pessoais para a Função 
1. Noções de materiais de suporte 

para exposição e restauro 
2. Noções de química 
3. Noções de desenho técnico  

4. Memória visual  
5. Habilidade manual 
6. Conhecer técnicas de primeiros 

socorros às obras 

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. 

  


